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Diário Dos Municípios Mineiros

Abaeté

Prefeitura Municipal

PROCESSO 048/2022
Município de Abaeté/MG, localizado na praça Amador álvares, 167, 
centro, inscrito no cnpJ 18.296.632/0001-00, torna público a abertura 
de processo Licitatório 048/2022, pregão presencial 039/2022, regis-
tro de preços objetivando futuras e eventuais aquisições de pães e frios 
para atender às demandas da secretarias Municipais, conforme espe-
cificações e quantidades estimadas constantes no anexo I do Edital. A 
entrega e sessão de abertura dos envelopes serão no dia 13/04/2022 
às 09:00. Mais informações e edital poderão ser obtidas em dias úteis 
de 08:00 às 17:00, tel:373541-5256, site www.abaete.mg.gov.br, 
email licitacao@abaete.mg.gov.br. ivanir Deladier da costa - prefeito 
Municipal.

3 cm -23 1612288 - 1

Açucena

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022

Pregão Presencial 01/2022, Prefeitura Municipal de Açucena x Posto 
Açucena Ltda. objetivo: o presente Termo Aditivo tem por objeto a 
modificação do valor inicial da Ata de Registro de Preço, em decor-
rência de equilíbrio econômico-financeiro. Por este Termo Aditivo, 
ficam alterados a partir de 18 de março de 2022 os valores dos seguin-
tes iTens: 01 - Gasolina r$ 8,01; 02 – Diesel s10 r$ 6,99 e Die-
sel S500 R$ 6,72. Certifico que o presente extrato fora publicado no 
Quadro de Avisos da prefeitura Municipal, no prazo legal. prefeitura 
Municipal de Açucena, 17 de março de 2022. Mayron césar Moreira 
Magalhães. pregoeiro 

3 cm -23 1612448 - 1

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 15/2022, INEXIGIBILIDADE N° 008/2021

processo nº 59/2021, Firmado com AnDiArA oDonToLoGA 
LTDA, cujo objeto é prestação de serviços de cirurgião Dentista, em 
atendimento às demandas da secretaria Municipal de saúde do Muni-
cípio de Açucena, junto a estratégia da saúde da Família e unidade 
Básica de saúde, no valor global de r$ 42.900,00, vigência até 31 de 
dezembro de 2022. Açucena, 15/03/2022 – raulisson Morais – pre-
feito Municipal.

2 cm -23 1612343 - 1

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0059/2021

Inexigibilidade / credenciamento nº. 00008/2021. Exigência Legal: 
Lei nº.8.666/93, e suas posteriores alterações, nos termos do artigo 25, 
inciso I e III. Do Objeto: Credenciamento de 05 profissionais – Cirur-
gião Dentista para prestação de serviços especializados em atendimento 
às demandas da secretaria Municipal de saúde, conforme edital de ine-
xigibilidade / Credenciamento n.º 008/2021. Promitente: ANDIARA 
oDonToLoGA LTDA. o prefeito Municipal de Açucena, rATiFicA 
o reconhecimento da situação de ineXiGiBiLiDADe / creDenciA-
MenTo, necessária à contratação de cirurgião Dentista. Firmamos a 
presente rATiFicAÇÃo, determinamos a sua publicação. Açucena / 
MG, 15 de março de 2022. raulisson Morais. prefeito Municipal.

3 cm -23 1612375 - 1

Aimorés

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL R.P. Nº 014/2022. 
Torna público nos termos das Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002 
- processo nº 042/2022. objeto: Aquisição de Materiais e equipamentos 
de proteção individual (epi). Abertura: dia 06/04/2022, às 09h00min. 
Melhores informações à Av. raul soares, nº 310, centro, Aimorés/MG, 
tel.: (33) 3267-1932, site: www.aimores.mg.gov.br.

2 cm -23 1612259 - 1

Albertina

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº. 022/2022, 

Modalidade pregão presencial nº 006/2022, encontra-se aberta junto a 
esta prefeitura Municipal do tipo menor preço por item, para registro 
de preços de combustíveis, sendo gasolina comum ou aditivada, óleo 
diesel s-10 comum e etanol, para a prefeitura de Albertina. o creden-
ciamento e abertura dos envelopes dar-se-á no dia 06/04/2022, às 9 
horas 00 minutos. o instrumento convocatório em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 09h às 16h, na rua Luiz 
opúsculo, 290, centro, Albertina, cep: 37596-000. Tel. (35) 3446-
1300- no site www.albertina.mg.gov.br - João paulo Facanali de oli-
veira - prefeito Municipal.

3 cm -23 1612183 - 1

Além Paraíba

Câmara Municipal
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2021
Firmado entre a câmara Municipal de Além paraíba/MG e a empresa 
DAuro GArciA MAcHADo Me, cnpJ:26.945.323/0001-41. 
oBJeTo:prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, 
iniciando-se em 12/03/2022 e com término em 11/03/2023. Houve rea-
juste contratual, conforme pactuado entre as partes pelo índice iGp-M 
e acréscimo de 25%, aumentando o valor mensal de r$985,00 para 
r$1.439,57, totalizando o valor global de r$17.274,84.As demais 
cláusulas e condições não alteradas nem substituídas por este aditivo 
permanecem em vigor para todos os efeitos. Além paraíba/MG, 21 de 
março de 2022. Mateus Felipe Lopes da cruz – presidente.

3 cm -22 1611414 - 1

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021

 Firmado entre a câmara Municipal de Além paraíba/MG e a empresa 
DAuro GArciA MAcHADo Me, cnpJ:26.945.323/0001-41. 
oBJeTo:prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, 
iniciando-se em 03/03/2022 e com término em 02/03/2023. Houve rea-
juste contratual, conforme pactuado entre as partes pelo índice iGp-M, 
aumentando o valor mensal de r$ 611,20 para r$ 714,61, totalizando 
o valor global de r$ 8.575,32.As demais cláusulas e condições não 
alteradas nem substituídas por este aditivo permanecem em vigor para 
todos os efeitos. Além paraíba/MG, 21 de março de 2022. Mateus 
Felipe Lopes da cruz – presidente.

3 cm -22 1611406 - 1

Alfredo Vasconcelos

Prefeitura Municipal
RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO– PP 013/22

Torna público a retificação do edital referente ao PP 013/2022 – Pregão 
Presencial para contratação de instituição financeira para prestação de 
serviços de pagamento da folha salarial em caráter de exclusividade e 
demais serviços. Abertura: 07/04/2022 às 13h. Edital retificado dispo-
nível em www.alfredovasconcelos.mg.gov.br. carlos eduardo dos san-
tos – pregoeiro

2 cm -23 1612261 - 1

Alpinópolis

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS 004/2022

ToMADA 004/2022, cujo objeto é : contratação De empresa espe-
cializada Visando a reforma e Ampliação Das escolas Municipais 
Domingos Gonçalves De Lima e são Geraldo, incluindo Material e 
Mão De Obra Conforme Projeto Básico Constante Do Anexo I, avisa 
aos interessados que o edital terá sua sessão de credenciamento e aber-
tura dos envelopes. no dia 13/04/2022 as 09h, errata bem como edital 
retificado está a disposição dos interessados no site www.alpinopolis.
mg.gov.br. Alpinópolis/MG, 23 de março de 2022, rafael Henrique da 
silva Freire, prefeito Municipal

3 cm -23 1611930 - 1

Alvinópolis

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº40/2022 

Dispensa de Licitação nº05/2022– chamada pública nº001/2022. 
objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, 
com verba oriunda do programa nacional de Alimentação escolar/
pnAe/FnDe para atender as escolas Municipais de educação infantil, 
Ensino Fundamental (anos iniciais e EJA anos finais) e Escolas Filan-
trópicas conveniadas a prefeitura Municipal de Alvinópolis no ano de 
2022. Objeto da Publicação: 1) Retificação dos itens 8.2, 8.2.1 e 8.2.2 
do edital;2) Retificaçãoanexo II – Termo de Referência, item 11.1 c) I, 
II e III; 3) Retificação do Anexo V, Cláusula terceira, e retificação dos 
Anexos VII e Anexo VII-B. Data da Sessão: Dia: 28/03/2022. Entrega 
dos envelopes: Até o dia 28/03/2022 às 13:30 horas,Abertura dos enve-
lopes: 13:30 horas, Local: sala de Licitações, prefeitura Municipal de 
Alvinópolis, rua Monsenhor Bicalho, 201 – cep 35.950-000. edital 
disponível no site do município. Alvinópolis, 23/03/2022.

4 cm -23 1612282 - 1

PRC 047/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 022/2022. 
o Município de Alvinópolis torna pública a realização de licitação que 
tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de mate-
rial elétrico para manutenção do sistema de monitoramento por câme-
ras do Distrito de Fonseca, em atendimento às necessidades da secre-
taria Municipal de obras e secretaria de Governo. Data da sessão: 
06/04/2022. credenciamento e entrega dos envelopes: das 13:00h às 
13:30h. Abertura dos envelopes: às 13:30 horas. Local: sala de Lici-
tações, prefeitura Municipal de Alvinópolis, rua Monsenhor Bicalho, 
201 – cep: 35.950-000. edital disponível no site do município. Alvi-
nópolis, 23/03/2022.

3 cm -23 1612281 - 1

Alvorada de Minas

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2022

processo Licitatório 024/2022, pregão eletrônico nº 011/2022. par-
tes Município de Alvorada de Minas e HLH Assessoria e consultoria 
Ltda. Valor do contrato: r$ 220.200,00 (duzentos e vinte mil e duzen-
tos reais). objeto: contratação de Licenças de uso de sistemas inte-
grados de Gestão pública Municipal. Assinatura: 23/03/2022. Vigên-
cia: 24/03/2022 até 23/03/2023. sr. Valter Antônio costa - prefeito 
Municipal.

2 cm -23 1612367 - 1

DESPACHO DECISÓRIO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 028/2022

consiDerAnDo a supremacia da Administração pública na condu-
ção e encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento em 
sua instância, com fundamento no teor do art. 49, caput, da Lei Fede-
ral nº 8.666/93; consiDerAnDo que a Administração pode revogar 
seus próprios atos por razões de conveniência e oportunidade com ful-
cro no art. 49 da Lei 8.666/93 e na súmula nº 473 do sTF; consiDe-
rAnDo a manifestação da equipe de pregão, que opina pela revo-
gação do procedimento, amparado pelo art. 49 da Lei de Licitações nº 
8.666/93; O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, no exercício de 
suas atribuições regulamentares, e amparado nos fatos e fundamentos 
acima expostos, determina: 01 - REVOGAR, por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente comprovado nos autos do cer-
tame licitatório objeto do preGÃo nA ForMA eLeTrÔnicA - pro-
cesso nº 028/2022. 02 - publique-se e comunique-se o conteúdo desta 
decisão aos interessados, adotando-se as providências necessárias ao 
cumprimento deste Despacho.

prefeitura Municipal de Alvorada de Minas, 23 de março de 2022
Valter Antônio costa - prefeito Municipal

5 cm -23 1612378 - 1

Amparo da Serra

Prefeitura Municipal
 RESULTADO DE LICITAÇÃO, PRC 021/2022, 

preGÃo 007/2022. objeto: Aquisição de materiais esportivos diver-
sos para implementação do programa Geração esporte da secretaria 
de Desenvolvimento social em parceria com a secretaria Municipal 
de esporte, Lazer e cultura de Amparo do serra-MG, de acordo com 
as condições estabelecidas neste termo de referência. Ganhadores: 
Jose neymar Mendes Gonçalves, cnpJ: 24.708.774/0001-30, valor 
total: r$, Jt de 5.640,00, r & G Materiais esportivos e papelaria em 
Geral Ltda, cnpJ: 01.957.866/0001-58, valor total: r$ 31.494,60 e 
Julia Miorini Brum pereira, cnpJ: 36.055.692/0001-12, valor total: r$ 
478,60. Amparo do serra, 22/03/2022. José eduardo Barbosa couto - 
prefeito Municipal.

3 cm -22 1611171 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL REPUBLICADO 
EDITAL DE PREGÃO – 009/2022

objeto: registro de preços objetivando futura e eventual aquisição de 
concreto usinado para manutenção, reforma e ampliação de bens pró-
prios e de domínio público, para atender as demandas do Município 
de Amparo do serra/MG, de acordo com as condições estabelecidas 
neste termo de referência. Data de abertura: 04/04/2022 às 09:00 horas. 
informações: e-mail: licitacao@amparodoserra.mg.gov.br, telefone: 
(31) 3895-5158. samara Duarte soares – pregoeira Municipal.

2 cm -22 1611179 - 1

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2022, PRC 030/2022,
 DispensA 010/2022. objeto: contratação de empresa especializada, 
para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia ambien-
tal. contratado: cesar Augusto c peres: r$ 29.000,00, Amparo do 
serra, 22/03/2022. José eduardo Barbosa couto - prefeito Municipal.

1 cm -22 1611152 - 1

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2022, 
prc 027/2022, DispensA 008/2022. objeto: Aquisição de assinatu-
ras on-line de uso de sistema informatizado de pesquisa ampla de pre-
ços “ BAnco De preÇos”, com a possiblidade de realizar cotação 
com fornecedores de forma automática. Contratado: Promaxima Ges-
tão empresarial Ltda: r$ 6.499,92. Amparo do serra, 22/03/2022. José 
eduardo Barbosa couto - prefeito Municipal.

2 cm -22 1611183 - 1

Andrelândia

Prefeitura Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO N° 037/2022 – PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2022
o prefeito de Andrelândia, no uso de suas atribuições legais, reTi-
FicA a proposta comercial e Tr em seu item 02 da planilha orçamen-
tária, em suas especificações, referente ao processo supracitado, cujo 
objeto é a aquisição de 02 (dois) veículos zero KM, primeiro emplaca-
mento, para a secretaria de obras e secretaria da saúde. A entrega de 
envelopes e sessão pública passará a ser no dia 06/04/2022, com início 
às 09:00 horas. informações e-mail licitacao2@andrelandia.mg.gov.br, 
site oficial ou Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: Gabriela G. Procopio 
– MG, 23/03/2022.

3 cm -23 1611924 - 1

Araguari

Prefeitura Municipal

 EXTRATO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2022 
o Município de Araguari, do estado de Minas Gerais, representado 
pela secretaria Municipal de educação da prefeitura Municipal de Ara-
guari, considerando o disposto no Art. 14 da Lei n°. 11.947 de 16 de 
junho de 2009, torna público cHAMADA pÚBLicA para aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor 
Familiar rural. o procedimento é destinado ao atendimento do pro-
grama nacional de Alimentação escolar (pnAe) que é regido pela Lei 
Federal nº. 11.947 de 16 de junho de 2009, pela resolução cD/FnDe 
nº 06 de 08 de maio de 2020 alterada pela resolução n° 20, de 02 de 
dezembro de 2020 e pela resolução nº 21 de 16 de novembro de 2021, 
além do disposto no presente Edital e demais anexos. Convoca todos os 
interessados sendo eles Agricultor Familiar e do empreendedor Fami-
liar rural que deverão apresentar a documentação para habilitação e 
proposta de preço, até o dia 26 (vinte e seis) de abril de 2022 até as 
13h00min, no Departamento de Licitações e contratos, situado à rua 
Virgílio de Melo Franco, nº. 550, Bairro centro, Araguari - MG. edital 
gratuito no site www.araguari.mg.gov.br/licitações. informações pelo 
telefone (34) 3690-3280.

4 cm -23 1612190 - 1

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022

 Aviso de edital do pregão eletrônico n°:029/2022 -objeto:contratação 
de empresa especializada para execução do projeto paisagístico “PAR-
Que sAe”, conforme Termo e referência, Mdescritivo, planilha orça-
mentária e Projeto Anexos. Data da sessão de disputa de preços: dia 
07/04/2022 às 09:00 horas. Local: www.licitanet.com.br. para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). o edi-
tal completo encontra-se disponível nos sites: https://araguari.mg.gov.
br/licitações e www.licitanet.com.br. Maiores informações no departa-
mento de licitações e contratos, na rua Virgílio de Melo Franco nº 550, 
ou pelo telefone (0**34) 3690-3280. Araguari, 23 de março de 2022.

3 cm -23 1612204 - 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 320220323204040021.
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Ataléia

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022
pregão presencial n° 008/2022 – objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de materiais de construção, elétrico e hidráulico 
e outros para atender demandas do município de Ataléia. Abertura: 
05/04/2022 às 13:00 horas. processo Licitatório nº 022/2022 – pregão 
presencial n° 010/2022 – objeto: registro de preços para futura aqui-
sição de gêneros alimentícios para atender demandas do município de 
Ataléia. Abertura: 05/04/2022 às 08:00 horas. processo Licitatório nº 
020/2022 – Dispensa 006/2022 - chamada pública 001/2022 – objeto: 
chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao pro-
grama nacional de alimentação escolar/pnAe. Abertura: 13/04/2022 às 
09:00 horas. os editais e demais informações podem ser obtidas na sala 
da cpL, no prédio da prefeitura Municipal, localizada na rua Gover-
nador Valadares, nº 112, centro, cep: 39850-000, Ataléia/MG, 23 de 
março de 2022 – Gilson Botelho Bastos – prefeito Municipal.

4 cm -23 1612157 - 1

Barbacena

Prefeitura Municipal
TERMO DE DOAÇÃO – Nº 05/PCMG/2022.

o estado de Minas Gerais, por meio da polícia civil do estado de 
Minas Gerais, representada pelo superintendente de planejamento, 
Gestão e Finanças, Dr. reinaldo Felício Lima, doravante denominado 
DoADor, e o Município de Barbacena/MG representado pelo sr. car-
los Augusto soares do nascimento, denominado DonATário, resol-
vem firmar o presente TERMO DE DOAÇÃO, objeto: doação de 20 
(vinte) revólveres, calibre 38. Data da assinatura 10/03/2022.

2 cm -23 1612438 - 1

Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Rede de Urgência 

- CISRU CENTRO SUL
ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO 010/22 

preGÃo eLeTrÔnico 003/2022 objetivando o registro de preços 
para futura e eventual AQuisiÇÃo MATeriAL De LiMpezA eM 
GerAL, AssepsiA e HiGienizAÇÃo. A abertura da sessão será dia 
06/04/2022 às 9h no portal de compras do Governo Federal – www.
comprasgovernamentais.gov.br. o edital encontra-se no site www.
cisru.saude.mg.gov.br ou na sede do consórcio - rodovia Br-265, 
1.501, Bairro Grogotó, 36.202-630, Barbacena/MG. Mercês ribeiro 
santiago – pregoeira.

2 cm -23 1612274 - 1

Belo Horizonte

Consórcio Intermunicipal 
Aliança para a Saúde - CIAS

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO EM 2022 
objeto: ratear as despesas do consórcio entre os consorciados. par-
tes: CIAS x Município de Juatuba – Contrato Nº 007/2022 – Valor R$ 
12.000,00. Vigência: 01/01/2022 à 31/12/2022. BH/MG, 21.03.2022. 
Diran Rodrigues de Souza Filho – Secretário Executivo. 

eXTrATos Dos 5º; 6º; 7º e 8º TerMo ADiTiVo 
Ao TerMo De cessÃo De uso nº 001/2020 

objeto: Aditivar o Termo de cessão de uso de Bens Móveis nº 
001/2020, por 90 dias cada termo, sucessivamente, compreendidos 
entre 01/04/2021 à 31/03/2022. Partes: CIAS x Juatuba/MG. BH/MG, 
21.03.2022. Diran Rodrigues de Souza Filho – Secretário Executivo.

3 cm -23 1612169 - 1

Belo Vale

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL NO 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2022, 
proc. n° 052/2022, Data de abertura: 27/04/2022, horário: 07h15min. 
objeto: registro de preços para aquisição de padrões de energia para 
atender as secretarias da prefeitura municipal, conforme anexo I, cópia 
do edital na Avenida Tocantins, n°57, centro, Belo Vale - MG, licita-
caopmbelovale@gmail.com/licitacao@belovale.mg.gov.br ou pelo site 
www.belovale.mg.gov.br.

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

Waltenir Liberato soares
 prefeito Municipal

3 cm -23 1611891 - 1

Betim

Fundo Municipal de Saúde
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 – 

PAC Nº 208/2021 RP Nº 70/21
 Com lotes Exclusivos para ME/EPP/COOP, lotes para ampla parti-
cipação e com cota reservada para Me/epp/coop. objeto: registro 
de preços para eventual aquisição de material médico-epi’s. Abertura 
de proposta dia 06/04/2022 às 08:00h. edital completo no site: www.

licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A com número de identifica-
ção no BB 928991 e, no portal da prefeitura de Betim pelo site www.
betim.mg.gov.br. informações: (31)3512-3319 – superintendência de 
suprimentos – 22/03/2022.

3 cm -23 1611842 - 1

Boa Esperança

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022. 

Tipo Menor preço por item. objeto: registro de preços para forneci-
mento futuro e parcelado de extintores de incêndio e recargas, destina-
dos a atender as necessidades desta municipalidade. entrega dos enve-
lopes até às 09h:00min de 06/04/2022. Edital e anexos no site: www.
boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes. informações: (35) 3851-0314. 
Hideraldo Henrique silva, prefeito Municipal.

2 cm -23 1611966 - 1

Bocaiuva

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO.

 PROCESSO LICITATÓRIO 31/22. 
pregão presencial 18/22. objeto: contratação de serviço de forneci-
mento de internet para atender a secretaria municipal de desenvolvi-
mento econômico. sessão dia 06/04/22 ás 09:00 h. processo Licitatório 
25/22. pregão eletrônico 15/22. objeto: registro de preço para aqui-
sição de equipamentos de informática para atender as necessidades da 
secretaria de saúde. sessão dia 06/04/22 ás 10:30 h. processo Licita-
tório 26/22. pregão presencial 16/22. objeto: registro de preço para 
contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem e 
hotelaria na cidade de Bocaiuva/MG. sessão dia 07/04/22 ás 09:00 h. 
processo Licitatório 23/22. pregão eletrônico 14/22. objeto: Aquisi-
ção de veículos para atender as necessidades da secretaria municipal de 
saúde. sessão dia 07/04/22 ás 10:30 h. processo Licitatório 30/22. pre-
gão eletrônico 17/22. objeto: registro de preços para contratação de 
serviços e aquisição de instrumentos de controle de tráfego urbano para 
atender as necessidades da secretaria municipal de transporte, trânsito 
e iluminação pública. sessão dia 08/04/22 ás 09:00 h. edital disponível 
no site bocaiuva.mg.gov.br e pelo e-mail licitacao@bocaiuva.mg.gov.
br. izabella Duarte Azevedo, pregoeira. 

5 cm -23 1612120 - 1

Bom Despacho

Prefeitura Municipal
 AVISO DE EDITAL – TP 14/2021: 

contratação de empresa para reforma das dependências da secretaria 
de educação. sessão: 18/4/22, 9h. edital: www.bomdespacho.mg.gov.
br/licitacao info: (37) 3520-1434 ou licitacao@pmbd.mg.gov.br. Ber-
tolino neto, prefeito.

1 cm -23 1612099 - 1

Bom Jesus 
da Penha

Prefeitura Municipal
PRC 74/2022 - TOMADA DE PREÇOS 03/2022

 Aviso de Licitação - o prefeito Municipal através da cpL, vem tor-
nar público a realização do seguinte procedimento licitatório: - prc 
74/2022 - Tomada de preços 03/2022, objeto: contratação de empresa 
especializada no ramo de engenharia civil com vista a pavimentação 
em cBuQ (concreto betuminoso usinado a quente) em via pública 
do município de Bom Jesus da penha/MG. realização do certame dia 
12/04/2022, protocolo a partir das 08:00min. Abertura dos envelopes, 
no mesmo dia, às 08h30min, na sala de licitações. o edital na ínte-
gra deverá ser retirado na sede da prefeitura Municipal, no horário das 
08h00min às 17h00min ou no site www.bomjesusdapenha.mg.gov.br. 
Telefone para contato (35) 3563-1208. publique-se. nei André Freire - 
prefeito Municipal. sônia Aparecida de oliveira carvalho - presidente 
da cpL.

3 cm -23 1612208 - 1

Borda da Mata

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE 
QUANTIDADE – CONTRATO Nº 022/2022 

processo LiciTATÓrio nº 832/2021 – concorrÊnciA nº 
003/2021  conTrATAnTe: Município de Borda da Mata. conTrA-
TADA: claudiceia Maciel Viana silva eireli - Me. oBJeTo: contrato 
de execução de reforma e ampliação da Escola Municipal Benedita 
Braga cobra, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamen-
tos necessários e conforme memorial de cálculo, planilha orçamentá-
ria, cronograma físico financeiro e projeto. DO ADITAMENTO: Adita-
mento no valor de r$ 17.992,98 (Dezessete mil, novecentos e noventa 
e dois reais e noventa e oito centavos), correspondente a 1,89% (um 
vírgula oitenta e nove por cento). AssinATurA: 23/03/2022.

Borda da Mata/MG, 23 de março de 2022.
 Gláucia Brandão Guilherme

 Diretora da secretaria Municipal de educação
4 cm -23 1612290 - 1

Brasilândia 
de Minas

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2022

Torna público o extrato do contrato nº 16/2022. Pregão Eletrônico 
10/2022 - pL 18/2022. objeto: registro de preços para aquisição de 01 
(um) veículo transporte sanitário (com acessibilidade – 1 cadeirante), 
mínimo 10 pesssoas, veículo 0km, potência mínima 130cv, distância 
entre eixos minimo 3665mmtv, kit multimídia, possui resolução con-
tran 3109; combustível: diesel, câmbio manual, direção hidráulica, tra-
ção 4x2, e 01 (um) veículo de passeio transporte de equipe, 05 luga-
res, bicombustível, 04 portas, dir hidráulica, freios abs e air bag duplo, 
motorização 1.0. prazo de garantia dos veiculos conforme manual de 
revisões, conforme especificações do edital, termo de referencia e seus 
anexos. recursos originários das resoluções S.E.S/MG 7791 e 7906 E 
Do Municipío De BrAsiLÂnDiA De MinAs MG. contratada – 
smart comércio e representação Ltda epp cnpJ- 31.022.161/0001-00 
– Valor Global de r$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais). 
Vigência 12 meses. oséias cardoso Queiróz – prefeito Municipal 
– Contratante x Ricardo Vieira Lima – p/ Contratada. Brasilândia de 
Minas MG, 23 de março de 2022.

eXTrATo Do conTrATo nº 17/2022
Torna público o extrato do contrato nº 17/2022. pregão eletrônico 
10/2022 - pl 18/2022. objeto: registro de preços para aquisição de 01 
(um) veículo transporte sanitário (com acessibilidade – 1 cadeirante), 
mínimo 10 pesssoas, veículo 0km, potência mínima 130cv, distância 
entre eixos minimo 3665mmtv, kit multimídia, possui resolução con-
tran 3109; combustível: diesel, câmbio manual, direção hidráulica, tra-
ção 4x2, e 01 (um) veículo de passeio transporte de equipe, 05 luga-
res, bicombustível, 04 portas, dir hidráulica, freios abs e air bag duplo, 
motorização 1.0. prazo de garantia dos veiculos conforme manual de 
revisões, conforme especificações do edital, termo de referencia e seus 
anexos. recursos originários das resoluções S.E.S/MG 7791 e 7906 E 
Do Municipío De BrAsiLÂnDiA De MinAs MG. contratada 
– Gama Veículos Ltda cnpJ- 06.213.517/0001-45 – Valor Global de 
r$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais). Vigência 12 meses. oséias 
Cardoso Queiróz – Prefeito Municipal – Contratante x Lilian de Freitas 
sanguinetti – p/ contratada. Brasilândia de Minas MG, 23 de março 
de 2022.

8 cm -23 1612127 - 1

Brumadinho

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO PE 05/2022 PA: 16/2022

 registro de preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Ali-
mentícios para os Departamentos de Almoxarifado da Secretaria 
de Administração, da secretaria de saúde, secretaria Municipal de 
Desenvolvimento social e secretaria de educação, pelo prazo de 12 
meses, mediante fornecimento parcelado. Vencedoras: Lacerda eamp; 
costa comercio Atacadista sociedade unipessoal LTDA iTens:01, 
04,05, 08,09, 11,12, 13, 19, 20,22,23,24,25,29,30,36,39,43,45,45,47
,48,51,52 ,56,76,77,80,82,84,85,91 VALor ToTAL:r$ 569.027,30; 
Leone eamp; coldibelli comercio e distribuição de produtos nutricio-
nais ltda itens: 59,60 valor total:r$ 33.900,00 m.o.t.a. comercial ltda, 
itens:14,27,31,32,40,54,79 valor total: r$ 97.069,00 marcos andré sar-
mento cruz ;itens: 10, 33, 34,35, 37,42, 44,50 ,57,66, 67,71, 72,73, 
74,83, 86, 87, 88,89,92 valor total:r$ 81.662,64 multicom comercio mul-
tiplo de alimentos ltda; itens: 26 valor total:r$ 193.140,00 novo milênio 
distribuidora de produtos de supermercado eireli itens: 07 valor total:r$ 
5.280,00 rangap distribuidora de alimentos ltda itens: 06,15,16,17,18,2
1,28,38,53,55,58,61,69,70,75,78,81,90 valor total:r$ 175.433,32; tropi-
cal minas comercio e distribuição ltda itens: 49,62,63,64,65 valor total: 
r$ 62.586,00 valor global: r$1.218.098,26avimar barcelos – prefeito

5 cm -23 1612217 - 1

ARP PE 09/2022 
Torna-se o público o extrato da ARP PE 09/2022 PA: 19/2022 - Regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos, 
através do projeto segundo tempo, a pedido da secretaria Municipal 
de esportes Lazer e eventos, pelo prazo de 04 meses, mediante forne-
cimento parcelado. Detentoras: adilene anastacia francisco, ata de nº 
066/2022, itens: 06 valor total:r$11.952,00; anastácio variedades ltda, 
ata de nº 067/2022, itens: 03 valor total: r$ 621,00; paraná industria 
e comercio de redes e cordas eireli, ata de nº 068/2022, itens:04,05 
valor total: r$10.530,00 e taje soluções comercio varejista ltda, ata de 
nº 069/2022 itens: 01,02 Valor total: r$25.740,00 Valor global: r$ 
48.843,00 Avimar Barcelos – prefeito 

3 cm -23 1612215 - 1

 PE 95/2021 
Torna-se público o extrato da ARP, Pregão eletrônico 95/2021 PA: 
293/2021. registro de preços para Futura e eventual aquisição de uni-
forme para os servidores da prefeitura, mediante fornecimento parce-
lado de acordo com o Anexo I. Detentoras: ademar rocha ribeiro, ata 
de nº 62/2022,itens: 03,06,77,10,12,13 valor total:r$125.002,00; luiz 
martins freitas me, ata de nº 63/2022, itens:04,05,17 valor total: r$ 
106.630,40; maria elizabeth moura morales confecções eireeli epp, ata 
de nº 64/2022, item: 2 valor total: r$54.500,00 e rv comercio de papeis 
ltda, ata de nº 65/2022, item: 09 Valor total: r$133.940,00 Valor global: 
r$420.072,40 Avimar Barcelos – prefeito.

3 cm -23 1612218 - 1

Buenópolis

Prefeitura Municipal
PROCESSO N.º 030/2022 – CONCORRÊNCIA 003/2022

objeto: permissão de uso de espaço público no parque Municipal do 
Riachão, para instalação, operação e exploração de Parque de Diver-
sões. Data: 02/05/2022 as 13:00 horas. informações: e-mail: licitacao@
buenopolis.mg.gov.br – cpL.célio santana - prefeito Municipal.

1 cm -22 1611529 - 1

PROCESSO 031-2022
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0142/2021

pregão presencial srp 064/2021- processo Licitatório 095/2021, rea-
lizado pela prefeitura Municipal De coração De Jesus/MG. objeto: 
Aquisição de 01 caminhão. empresa:MonVep caminhões e Ônibus 
Ltda. Valor global de r$ 307.000,00. contrato assinado em 23/03/2022 
- Vigência: 31/12/2022. cpL – célio santana/prefeito Municipal.

2 cm -23 1612010 - 1

ERRATA - PROCESSO N.º 029/2022
CONCORRÊNCIA 002/2022

onde se lê: objeto: permissão de uso de espaço públicos no parque 
Municipal do riachão, no município. Leia-se: permissão de uso de 
espaço públicos na área de eventos do riachão prefeito Duntalmo 
Mayer pimenta, no município. As demais informações permanecem 
inalteradas. informações: e-mail:licitacao@buenopolis.mg.gov.br - 
cpL – célio santana/prefeito Municipal.

2 cm -23 1611870 - 1

Cabeceira Grande

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO PL 004/2022 

o serviço autônomo de saneamento de cabeceira Grande, realizará no 
dia 13 de abril, às 09:00 o processo n.º 004/2022, Tomada de preços 
n.º 001/2022, objeto: contratação de empresa especializada para cons-
trução de reservatório de água eTA sAnecAB, reservatório de água 
na captação de palmital e construção de reservatório de água eTA de 
palmital– inf.licitacaocabeceiragrande@hotmail.com, (38) 3677 8093 
– Admar Gomes Hilarino – presidente, cabeceira Grande – MG 23 de 
março de 2022.

2 cm -23 1612107 - 1

Cachoeira da Prata

Prefeitura Municipal
LICITAÇÃO Nº 040 – 2022 PP 029/2022.

Aviso de Licitação- registro de preços para aquisição de mobiliário e/
ou equipamento escolar, destinados ao atendimento de alunos matricu-
lados em escolas da rede municipal de ensino, conforme descrito no 
plano de aplicações de recursos, programa fortalecimento das esco-
las municipais, através do convênio nº 1261000432/2022/see-MG 
que será realizado na data de 11/04/2022, às 09:00 horas, no setor de 
Licitações desta prefeitura, situado a praça JK, 139, centro, cachoeira 
da prata-MG- informações pelo e-mail: licitacao@cachoeiradaprata.
mg.gov.br, ou pelo site cachoeiradaprata.mg.gov.br. Vitor Leonardo 
Freitas Barbosa – pregoeiro

3 cm -23 1611997 - 1

LICITAÇÃO Nº 042 – 2022 PP 030/2022.
Aviso de Licitação- registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de materiais hidráulicos para atender a secretaria municipal de 
obras e serviços urbanos deste município que será realizado na data 
de 12/04/2022, às 09:00 horas, no setor de Licitações desta prefeitura, 
situado a praça JK, 139, centro, cachoeira da prata-MG- informações 
pelo e-mail: licitacao@cachoeiradaprata.mg.gov.br, ou pelo site cacho-
eiradaprata.mg.gov.br. Vitor Leonardo Freitas Barbosa – pregoeiro

2 cm -23 1612180 - 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 320220323204040022.
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Caeté

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº002/2022
objeto: Aquisição de pó de café e Açúcar cristal. Abertura 12/04/2022 
às 09:00 horas. rua Monsenhor Domingos, nº 242, centro, caeté/MG. 
Aquisição do edital pelo endereço eletrônico www.saaecaete.mg.gov.
br. informações pelo telefone (031) 3651-5100. caeté/MG, 22/03/2022-
Cíntia Soares Félix. Presidente da C.P.L.

2 cm -23 1611950 - 1

Caiana

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – P.L Nº 030/2022

p.p nº 019/2022. A prefeitura Municipal de caiana - MG, torna público 
o p.L nº 030/2022, p.p nº 019/2022, com abertura para o dia 07/04/2022 
às 14:00 horas, Visando: registro de preço para contratação de empresa 
para prestação de serviços de mecânica em veículos pesados e tornea-
ria, usinagem, fabricação de peças, soldas e embuchamento em veículos 
pesados em atendimento as diversas secretarias desta municipalidade. 
.o edital completo encontra-se à disposição na sede da prefeitura à rua 
Miguel Toledo, 106, centro, na cidade de caiana - MG cep: 36.832-
000 ou através do site www.caiana.mg.gov.br. MAurício pinHeiro 
FerreirA– prefeito Municipal. 23/03/2022.

3 cm -23 1611947 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – P.L N.º 029/2022 
p.p- n.º 018/2022 - o Município de caiana - MG, torna público nos 
termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, que irá realizar o p.p n.º 029/2022 – p.p n.º 018/2022, aber-
tura para o dia 06/04/2022 às 14:00 h. com objeto para concessão de 
espaço público, destinado à exploração de 2 quiosque na Praça São 
João Batista, conforme especificação no edital devendo os licitantes 
interessados a participarem desta licitação, dirigirem-se à rua Miguel 
Toledo, nº 106, centro na cidade de caiana-MG, cep: 36.832-000 - 
MG ou informações através do (32) 3745-1035- ou pelo e-mail licita-
cao@caiana.mg.gov.br – Dep. Licitação. 

3 cm -22 1611299 - 1

Caldas

Prefeitura Municipal
 CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021

A prefeitura Municipal de caldas-MG vem através do prefeito Muni-
cipal, comissão do concurso público e processo seletivo, tornar 
público a convocação dos seguintes classificados no Concurso Público 
nº 01/2021:  cArGo: professor de educação Basica i - nome: Maria 
Augusta Vieira Ambar / nome: Gilmara Aparecida Fonseca o prazo 
para contratação é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
publicação do ato de convocação no Diário Oficial, excluindo-se o dia 
do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o 
1º dia útil seguinte, o prazo vencido no dia em que não haja expediente. 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, é expedido a presente convocação, que fica à disposição por 
afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos ende-
reços www.caldas.mg.gov.br e no Jornal “Diário online AMM”, bem 
como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, 
visando atender ao restrito interesse público.

 caldas/MG, 22 de março de 2022
Ailton pereira Goulart

 prefeito Municipal
4 cm -23 1611953 - 1

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021
A prefeitura Municipal de caldas-MG vem através do prefeito Munici-
pal, comissão do concurso público e processo seletivo, tornar público 
a convocação dos seguintes classificados no Processo Seletivo Nº 
01/2021:
cArGo: Fisioterapeuta - nome: Juliana Aparecida Ambar / nome: 
Aline Leticia do Lago Ferreira
o prazo para contratação é de 30 (trinta) dias corridos, contados a par-
tir da publicação do ato de convocação no Diário Oficial, excluindo-se 
o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado 
para o 1º dia útil seguinte, o prazo vencido no dia em que não haja 
expediente.
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, é expedido a presente convocação, que fica à disposição por 
afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos ende-
reços www.caldas.mg.gov.br e no Jornal “Diário online AMM”, bem 
como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, 
visando atender ao restrito interesse público.

 caldas/MG, 22 de Março de 2022.
Ailton pereira Goulart

 prefeito Municipal
5 cm -23 1611955 - 1

Campanha

Prefeitura Municipal
EDITAL N° 18/2022 

Torna público o processo nº 00038/2022– Modalidade: pregão eletrô-
nico nº 00018/2022 – objeto:registro de preços para eventual e futura 
aquisição veículos zero quilômetro, sem registro de propriedade ante-
rior, do tipo veículo de passageiros 5 lugares (4 passageiros + moto-
rista) e veículo de passageiros 2 lugares – tipo pick-up com recur-
sos provenientes das resolução ses nº 7.112/2019, resolução ses 
nº 7.179/2020, resoluçãoseGoV nº 753/2020, resolução ses nº 
7.554/2021, resolução nº 6.821/2019 e recursos próprios - Data de 
Abertura : 08/04/2022 às 14:00 horas – Dot. 02.06.01-4490.52.00-10
.301.1013-3.002 – Valor estimado r$ 1.429.868,64 (um milhão qua-
trocentos e vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e oito reais e ses-
senta e quatro centavos). - LocAL: o pregão eletrônico será realizado 
em sessão pública, por meio da inTerneT, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases atra-
vés do sistema de pregão eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias. endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br - site: www.
campanha.mg.gov.br ou rua Dr. Brandão n° 59 – centro – campanha 
– MG, cep 37400-000 – Fone: (35) 3261-1059 –silvano D. silveira 
– pregoeiro. 

5 cm -23 1612417 - 1

Candeias

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 011/2022

 edital de pregão presencial nº 011/2022, para registro de preço para 
futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva em equipamentos elétricos, refrige-
radores, bebedouros e freezer, incluindo fornecimento de mão de obra e 
substituição de peças, em atendimento a secretaria Municipal de Admi-
nistração e planejamento, secretaria Municipal de saúde, secretaria 
Municipal de educação, secretaria Municipal de Desenvolvimento 
social e secretaria Municipal de Transporte e obras públicas. A sessão 
pública para recebimento e abertura dos envelopes será realizada no 
dia 06 de abril de 2022 às 09:00 horas, na sala de licitações, situada na 
Avenida 17 de Dezembro, nº 240, centro, candeias. o edital poderá ser 
obtido no setor de licitações ou site www.candeias.mg.gov.br, tel.(35) 
3833 1300, ramal 211. renato Baesso das chagas. pregoeiro.

3 cm -23 1612124 - 1

Caparaó

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2022, 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022. 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de peças 
para manutenção de roçadeira e motosserra, equipamentos de prote-
ção individual, ferramentas em geral e correlatos, conforme especifi-
cações constantes no Termo de referência, em atendimento as neces-
sidades da secretaria Municipal de obras, infraestrutura e Transportes 
de caparaó/MG. Data da sessão pública: 06/04/2022 às 13:00 na sede 
da prefeitura Municipal de caparaó/MG, situada na Américo Vespú-
cio de carvalho, 120, bairro centro, caparaó/MG, cep. 36.834-000. 
informações pelo site: www.caparao.mg.gov.br; Telefone: (32) 3747-
1026; e-mail: licitacao@caparao.mg.gov.br, ou pessoalmente no setor 
de Licitações da prefeitura de caparaó/MG, 23 de março de 2022. Lia 
Débora Cardoso - Pregoeira Oficial.

processo LiciTATÓrio nº 029/2022, ineXiGiBiLiDADe nº 
004/2022. objeto: credenciamento de pessoas jurídicas para presta-
ção de serviços de realização de exames de ultrassonografia, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência em atendimento 
as necessidades da secretaria Municipal de saúde de caparaó. Data 
de início de credenciamento: 28/03/2022 a partir das 13:00 na sede 
da prefeitura Municipal de caparaó/MG, situada na Américo Vespú-
cio de carvalho, 120, bairro centro, caparaó/MG, cep. 36.834-000. 
informações pelo site: www.caparao.mg.gov.br; Telefone: (32) 3747-
1026; e-mail: licitacao@caparao.mg.gov.br, ou pessoalmente no setor 
de Licitações da prefeitura de caparaó/MG, 23 de março de 2022. Lia 
Débora cardoso - presidente da comissão permanente de licitações

processo LiciTATÓrio nº 031/2022, ToMADA De preÇos nº 
005/2022, do tipo menor preço. objeto: contratação de empresa espe-
cializada em serviços de engenharia para execução de calçamento da 
rua Théo Moreira e parte da rua paulino pereira, no bairro centro, con-
forme especificações constantes no Projeto Básico, Cronograma Físico-
Financeiro, Memorial Descritivo e planilha orçamentária. entrega dos 
envelopes 13/04/2022 às 13:00 horas; Abertura: 13/04/2022 às 13:15 
horas. informações pelo site: www.caparao.mg.gov.br; Telefone: (32) 
3747-1026; e-mail: licitacao@caparao.mg.gov.br, ou pessoalmente no 
setor de Licitações da prefeitura Municipal de caparaó/MG, situado na 
Américo Vespúcio de carvalho, 120, bairro centro, caparaó/MG, cep. 
36.834-000. caparaó/MG, 23 de março de 2022. Lia Débora cardoso - 
presidente da comissão permanente de Licitação.

9 cm -23 1612273 - 1

Capela Nova

Prefeitura Municipal
SETOR DE LICITAÇÃO

AVISO LICITAÇÃO – PE 10/2022
prc 019/2022 objeto: contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de capina e limpeza em geral das estradas vicinais. 
recebimento das propostas: 17:00h do dia 23/03/2022 até às 09:30h 
do dia 06/04/2022; Abertura e Julgamento das propostas: 09:31h do 
dia 06/04/2022; sessão de disputa: 10:01h do dia 06/04/2022. edital na 
integra no site www.capelanova.mg.gov.br. Duvidas através do telefone 
(31) 37271171, licitar@capelanova.mg.gov.br ou diretamente na pre-
feitura Municipal. Adelmo de rezende Moreira – prefeito Municipal. 
capela nova 22/03/22.

3 cm -23 1612220 - 1

Capelinha

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2022

Torna público pregão presencial n.º 025/2022, para aquisição de esco-
ramento com chapa metálica, material para execução do escoramento 
de valas para registro de preço em atendimento da secretaria Municipal 
de obras - srp. Abertura: 06/04/2022 às 13:30 Hs. informações: site: 
www.pmcapelinha.mg.gov.br. (33)3516-1348. prefeito Municipal.

2 cm -23 1612209 - 1

Capitólio

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022

Torna público através do sr. prefeito, cristiano Geraldo da silva, que se 
acha aberto o procedimento Licitatório nº 51/2022, registro de preços 
16/2022, do tipo menor preço unitário, objetivando AQuisiÇÃo De 
pÓ cALcArio para distribuição a pequenos produtores. A abertura 

da sessão será às 14 horas do dia 08/04/2022, 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.

2 cm -23 1612405 - 1

Carangola

Prefeitura Municipal
 ERRATA - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022

pregão eletrônico nº 022/2022 - objeto: contratação de pessoa jurídica 
para a confecção eventual, a depender da necessidade e da disponi-
bilidade financeira, de camisas, camisetas, coletes, para atendimento 
aos programas, serviços e equipamentos coordenados pela secretaria 
Municipal de Assistência Social, com exclusividade a microempresas 
- Me, empresas de pequeno porte - epp e microempreendedores indivi-
duais - Mei, tudo conforme edital, Termo de referência e demais ane-
xos. Credenciamento: 07/04/2022, das 14h às 14h e 30min - Abertura: 
07/04/2022, às 14:30min - onde se lê; pregão presencial 022/2022, 
leia-se “pregão eletrônico nº 022/2022”. informações: prefeitura Muni-
cipal de Carangola, Praça Cel. Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - 
Tel: (32) 3741-9600. carangola/MG, 23/03/2022 - pregoeiro.

3 cm -23 1612100 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2022

pregão eletrônico nº 029/2022 - objeto: contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento eventual, a depender da necessidade e da disponibi-
lidade financeira, de gêneros alimentícios perecíveis consistentes em 
produtos de panificação, massas alimentícias, frios, embutidos, laticí-
nios (lácteos) e refrigerantes visando atender as demandas de eventos 
realizados pelo departamento com a finalidade de suprir as necessida-
des da secretaria Municipal de Administração deste Município, com 
exclusividade de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - 
epp e Microempreendedores individuais, tudo conforme edital, Termo 
de Referência e demais anexos. Credenciamento: 12/04/2022, das 09h 
às 09h e 30min - Abertura: 12/04/2022, às 09:30min - informações: 
Pref. Municipal, Praça Cel. Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - 
Tel: (32) 3741-9600. carangola/MG, 23/03/2022 - pregoeiro.

4 cm -23 1612245 - 1

Careaçu

Prefeitura Municipal
 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 240/2021

processo Licitatório nº 038/2021.Tomada de preços nº 003/2021.par-
tes: Município De cAreAÇu.correA KersuL enGenHAriA 
LTDA.objeto: contratação de empresa do ramo (especializada), para 
reforma da escola Municipal comendador Antônio Florêncio nogueira 
- 2ª etapa. prazo: 21/03/2022 à 11/04/2022. Valor: r$ 325.061,04.Data: 
21/03/2022

2 cm -23 1612094 - 1

Carlos Chagas

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE TERMO DE REVOGAÇÃO. 

PROCESSO N°. 300/2021
 ToMADA De preÇos – nº. 07/2021 referente à contratação de 
empresa especializada para execução de serviços de execução de 
camada de rolamento em pMF (concreto asfáltico pré-misturado a frio) 
sobre pavimento poliédrico em ruas e avenidas da sede do município 
de carlos chagas. Data do Termo de revogação: 16 de março de 2022. 
José Amadeu nanayoski Tavares – prefeito Municipal.

2 cm -23 1611952 - 1

Catas Altas

Prefeitura Municipal
ERRATA 002 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2022

o Município De cATAs ALTAs/MG torna publico aos interessa-
dos a errata do pregão eletrônico srp nº 010/2022, processo autuado 
nº 013/2022, visando o registro de preços para aquisição de mobiliá-
rio e eletrodomésticos para guarnecer as estruturas físicas pertencen-
tes as secretarias Municipais, conforme condições previstas no edital 
e demais anexos. Retifica-se a data de início da sessão pública para 
12/04/2022 às 08h01min, e o descritivo do item 002 no portal de com-
pras públicas. A errata encontra-se disponível nos sítios: http://por-
taltransparencia.catasaltas.mg.gov.br/licitacoes e www. portaldecom-
praspublicas.com.br. Mais informações via e-mail: pregão@catasaltas.
mg.gov.br. Telefone: 31-3832-7113 / 3832-7583.

catas Altas, 23 de março de 2022.
saulo Morais de castro – prefeito.

3 cm -23 1612159 - 1

Catuji

Prefeitura Municipal
 AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021
 pregão presencial nº 01/2021 do consorcio intermunicipal para o 
Desenvolvimento sustentável da região do Médio Jequitinhonha - 
ciDsMeJe, para contratação de serviços técnicos especializados de 
manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública 
de cada um dos munícipios consorciados ao ciDsMeJe, conforme 

especificações e condições descritas no edital, seus anexos incluindo 
o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme 
condições registradas na Arp, Valor Global r$ 30.317,04 Fornecedor: 
pArnAJAr cAsTro eireLi, cnpJ nº 17.953.030/0001-15. catuji, 
23 de março de 2022. Maria José de oliveira. prefeita Municipal.

3 cm -23 1611860 - 1

Chapada Gaúcha

Prefeitura Municipal
AVISO DE ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082.2021
A pref. Mun. de chap. Gaúcha/MG, torna público o 2º Termo Adi-
tivo ao contrato nº 082.2021 referente a pL 078/2019 Tp 001/2019. 
OBJ: Cont. de emp. especializada em PAV (bloquete sextavado) da Av. 
Minas Gerais no Mun. de chap. Gaúcha/MG, com forn. de mat, mão 
de obra e equip, através do conv. nº 0531423-53/2019/cXA ec FeD, 
Sulminas Construções Ltda - CNPJ nº 07.296.691/0001-61, firmado em 
16/11/2021. no período de 16/03 a 16/06/2022. prefeito Municipal - 
Jair Montagner.

2 cm -23 1612231 - 1

Comercinho

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

Município de comercinho/MG, Manoel rafael de oliveira, 100, cen-
tro - cnpJ: 18.414.615/0001-20 - Fone: (33) 3732-1107 - processo 
nº 034/2022 - preGÃo presenciAL nº 015/2022, Tipo “Menor 
preço” - objeto: contratação de empresa ou pessoa física especiali-
zada para execução de serviços de transporte escolar no município de 
comercinho/MG. Abertura dia 05/04/2022 às 9h00min. o edital poderá 
ser obtido no sitio eletrônico www.comercinho.mg.gov.br

Juerlania pereira Morato - pregoeira
2 cm -23 1612305 - 1

Conceição da 
Aparecida

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRONICO 020/2022. 

objeto: aquisição de veículos destinado ao atendimento das secreta-
rias de educação, infraestrutura e saúde do município de conceição da 
Aparecida. o edital poderá ser retirado na integra através do site:www.
conceicaodaaparecida.mg.gov.br ou e-mails:compraslicitacao@con-
ceicaodaaparecida.mg.gov.br e licitacaopmca@yahoo.com.br. A sessão 
de abertura será realizada no dia 04 de abril de 2022, às 13h00 (treze 
horas). conceição da Aparecida, 23 de março de 2022. José Antonio 
Ferreira - prefeito Municipal.
preGÃo eLeTronico 021/2022. objeto: registro de preços de 
locação de maquinas pesadas, incluindo operador e óleo diesel, para 
uso na prestação necessários para os trabalhos da s.M.infraestrutura. 
o edital poderá ser retirado na integra através do site:www.conceica-
odaaparecida.mg.gov.brou e-mails:compraslicitacao@conceicaodaa-
parecida.mg.gov.br e licitacaopmca@yahoo.com.br. A sessão de aber-
tura será realizada no dia 05 de abril de 2022, às 13h00 (treze horas). 
conceição da Aparecida, 23 de março de 2022. José Antonio Ferreira 
- prefeito Municipal.

4 cm -23 1612388 - 1

Conceição do 
Mato Dentro

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022.
 o município de conceição do Mato Dentro/MG torna público que rea-
lizará processo Licitatório nº 014/2022, tipo Menor preÇo por 
iTeM; cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios e materiais 
de limpeza, em atendimento as demandas da secretaria Municipal de 
Desenvolvimento social, do município de conceição do Mato Dentro/
MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Refe-
rência constante no AneXo i do edital nº 014/2022, do município de 
conceição do Mato Dentro/MG. Dia da abertura: 07 de Abril de 2022, 
às 09h00min na plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. Maiores 
informações pelo telefone (31) 3868-2398 - edital disponível no site 
oficial do Município – www.cmd.mg.gov.br. Renata Maria Vidigal Gui-
marães - secretária Municipal de Administração. 

3 cm -22 1611663 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022.
o município de conceição do Mato Dentro/MG torna público que rea-
lizará processo Licitatório nº 028/2022, tipo Menor preÇo por 
iTeM; cujo objeto é a aquisição de equipamentos de diagnósticos audi-
tivos, em atendimento as demandas da secretaria Municipal de educa-
ção, do município de Conceição do Mato Dentro/MG, cujas especifi-
cações encontram-se detalhadas no Termo de referência constante do 
AneXo i do edital n° 028/2022. Dia da abertura: 13 de abril de 2022, 
às 09h30min na plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. Maiores 
informações pelo telefone (31) 3868-2398 - edital disponível no site 
oficial do Município – www.cmd.mg.gov.br. Renata Maria Vidigal Gui-
marães - secretária Municipal de Administração.

AViso De LiciTAÇÃo – concorrÊnciA nº 021/2021. 
o Município de conceição do Mato Dentro – MG torna público que 
realizará o processo nº 218/2021 – concorrência nº 021/2021, cujo 
objeto é o registro de preço, pelo prazo de doze meses, para futura 
e eventual contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução da obra de construção, reforma e ampliação de casas para 
programa Habitacional, em atendimento as demandas da secretaria 
Municipal de Desenvolvimento social do município de conceição 
do Mato Dentro/MG, conforme planilha orçamentária de custos e 
Memorial Descritivo, anexos ao Edital 218/2021. Dia da abertura: 28 
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.

6 cm -23 1611882 - 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 320220323204040023.



 4 – quinta-feira, 24 de Março de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Câmara Municipal
 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 26/2022, 

INEXIGIBILIDADE 10/2022. 
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 Administrativo 
de Inexigibilidade n° 10/2022, RATIFICA a declaração de Inexigibili-
dade para contratação da empresa Wr GesTÃo pÚBLicA – cApA-
ciTAnDo GesTores pÚBLicos, VereADores e serViDo-
res pÚBLicos LTDA, cnpJ: 39.616.892/0001-95, para realização 
de curso de capacitação para assessor da câmara Municipal de con-
ceição do Mato Dentro, pelo valor de r$650,00 (seiscentos e cinquenta 
reais) determinando que se proceda a publicação do devido extrato. 
Wander rosa de santana, presidente da câmara Municipal de concei-
ção do Mato Dentro. 

4 cm -23 1611838 - 1

Conquista

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2022. 

objeto:. contratação de empresa por empreitada global para reforma 
no prédioestação Ferroviária, obedecendo as diretrizes do termo de 
referência e de arquivos em anexo. Fundamento: Leis nº 8.666/93, 
10.520/2002, Lei complementar nº 123/06 e demais legislações aplicá-
veis. recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços: 
até ás 09:00 horas do dia 12/04/2022. Abertura dos envelopes: 09:15 hs 
mesmo dia e local. Valor estimado da licitação: r$451.995,37 (quatro-
centos e cinquenta e um mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta 
e sete centavos). Local para aquisição do edital: Depto. de Licitações, 
situado na praça cel. Tancredo França, 181, centro– conquista/MG,ou 
www.conquista.mg.gov.br. informações poderão ser obtidas pelos tele-
fones (0xx34) 3353-1227 opção 7. Conquista/MG 22/03/2022. SILENE 
DAs GrAÇAs DA siLVA AnDrADe. presidente da cpL

3 cm -23 1611869 - 1

RETIFICAÇÃO DE EDITAL-PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 018/2022

 objeto: Aquisição de mobiliários... na publicação do dia 16 de março 
de 2022, página 3, Retifico na planilha orçamentária item 02, onde 
se lê valor unitário r$ 205,50(duzentos e cinco reais e cinqüenta 
centavos),valor total 1.233,00(mil duzentos e trinta e três reais) leia-se 
valor unitário r$398,65 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta 
e cinco centavos), valor total 2.391,90(dois mil trezentos e noventa 
e um reais e noventa centavos); no item 21 onde se lê valor unitário 
r$639,20 (seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos), leia-se r$ 
639,25 (seiscentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos); no 
valor total estimado onde se lê r$ 498.982,61(quatrocentos e noventa 
e oito mil e sessenta e um centavo), leia-se r$ 500.141,51(quinhentos 
mil cento e quarenta e um reais e cinqüenta e um centavo).nova data 
para o certame: 07 de abril de 2022 mesmo horário.

 conquista, 23 de março de 2022.
 siLene DAs GrAÇAs DA siLVA AnDrADe

 presidente da cpL
4 cm -23 1612148 - 1

Conselheiro Pena

Prefeitura Municipal
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
A prefeitura Municipal de conselheiro pena/MG, torna público o pro-
cesso LiciTATÓrio nº 028/2022 - ToMADA De preÇos nº 
002/2022. objeto: contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviço de engenharia, execução da fase final de construção do 
posto de saúde no distrito de Ferruginha, no município de conselheiro 
pena/MG. DiA e HorA pArA receBiMenTo Dos enVeLopes: 
até dia 12 de abril de 2022 às 09h00min, na sala de reuniões do Depar-
tamento Administrativo de compras e Licitações. o edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados no site www.conselheiropena.
mg.gov.br, no link “Licitações”. nádia Filomena Dutra França

3 cm -23 1612283 - 1

TERMO DE CANCELAMENTO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 077/2021

A prefeitura Municipal de conselheiro pena/MG, torna público termo 
de cancelamento da Ata de registro de preços n° 077/2021, processo 
Licitatório nº 112/2021, pregão eletrônico nº 035/2021. Ante as razões 
de fato e direito apresentadas pelo fornecedor e com base no parecer 
pela procuradoria Municipal, DeciDe-se pelo cancelamento da ata de 
registro de preços n° 077/2021, realiza em comum acordo entre as par-
tes, sem indenização ou multa, seja a que título for, qualquer das partes, 
conforme cláusula 14° em seu item 02, da Ata de registro de preços em 
epigrafe. Data de Assinatura do cancelamento:15/03/2022 empresa: 
centermídia publicações Ltda, cnpJ: 12.251.837/0001-92.

nádia Filomena Dutra França - prefeita Municipal
3 cm -23 1612333 - 1

Coromandel

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022. 

será realizado no dia 06 de abril de 2022 às 13:30 hs o processo n° 
24/2022, do Tipo Menor preço por item. objeto Aquisição de fertili-
zantes e herbicidas para atender secretarias e setores da Administração 
Municipal, com participação exclusiva ME – EPP e MEI.
 AViso De LiciTAÇÃo. preGÃo eLeTrÔnico nº 18/2022- srp. 
será realizado no dia 06 de abril de 2022 às 08:00 hs o processo n° 
29/2022, do Tipo Menor preço por item. objeto: Aquisição de medi-
camentos e insumos farmacêuticos para atender determinações judi-
ciais, com reserva de itens para a participação exclusiva de ME, EPP 
e Mei..
AViso De LiciTAÇÃo. preGÃo eLeTrÔnico nº 19/2022- srp. 
será realizado no dia 11 de abril de 2022 às 08:00 hs o processo n° 
31/2022, do Tipo Menor preço por item. objeto Aquisição de gêne-
ros alimentícios, produtos de panificação, hortifrutigranjeiros e carnes 
para atender as secretarias e setores da prefeitura de coromandel-MG, 
com participação exclusiva ME – EPP e MEI. Licitação regionalizada 
conforme Decreto Municipal 461/2021. e-mail licitacao@coroman-
del.mg.gov.br no site www.coromandel.mg.gov.br, www.licitanet.com.
br, ou pelo telefone 34-3841-1344. coromandel-MG, 23 de março de 
2022. patrick césar sucupira – pregoeiro

5 cm -23 1612156 - 1

Coronel Fabriciano

Prefeitura Municipal
CREDENCIAMENTO N° 002/2022

PROCESSO DE COMPRA Nº 010/2022
Processo Licitatório nº 006/2022. Aviso de Licitação. Retificação. 
comunicamos que considerando a comunicação interna 01374/2022 
da secretaria de Governança da saúde solicitando supressão das as alí-
neas “j” e “K”, da cláusula 4 – Da Documentação e habilitação, o edital 
foi retificado. O Edital encontra-se disponível pelo endereço eletrônico 
www.fabriciano.mg.gov.br . coronel Fabriciano, 23 de março de 2022. 
José pereira. presidente da cpL.

2 cm -23 1612296 - 1

 PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP Nº 006/2022 

 processo de compra n° 126/2022 – processo Licitatório nº 038/2022. 
Aviso. objeto: aquisição de materiais esportivos para realização dos 
Jogos escolares - JeF e Jogos da integração e inclusão de coronel 
Fabriciano – JiicF’s – 2022 em atendimento à secretaria de Gover-
nança educacional e cultura, tendo como fonte receitas de impostos 
e de Transferências de impostos Vinculados à educação. Abertura dia 
06/04/2022 às 14h00min. o edital poderá ser retirado pelo site: http://
www.fabriciano.mg.gov.br. outras informações poderão ser obtidas 
na Assessoria de compras e Licitações – praça Luis ensch, nº 64, 2º 
andar, sala 219 - centro – coronel Fabriciano/MG ou através do tele-
fone 31-3406-7540/7452 e e-mail: licitacao@fabriciano.mg.gov.br. 
coronel Fabriciano/MG, 23 de março de 2022. patrícia cristina Fer-
reira sá. pregoeira.

4 cm -23 1612171 - 1

Coronel Murta

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2021 - PAL Nº 065/2021, 

convite n° 005/2021 – celebrado com a empresa santa clara Trans-
porte e Construções LTDA - ME. Contratação de empresa para execu-
ção de calçamento em diversas ruas do Distrito de Barras do salinas 
no Município de coronel Murta/MG. Data da Assinatura do contrato: 
18/10/2021. Valor: r$ 203.713,53. conTrATo nº 099/2021 - pAL 
nº 082/2021, convite n° 007/2021 – celebrado com a empresa DMs 
Transporte e Construções EIRELI. Contratação de empresa para execu-
ção de reforma e pintura da escola Municipal rossana Ferreira Murta 
e do Anexo Escolinha Beija Flor do Município de Coronel Murta/MG. 
Data da Assinatura do contrato: 15/12/2021. Valor: r$ 324.730,08. 
conTrATo nº 083/2021 - pAL nº 072/2021, Dispensa n° 021/2021 
– celebrado com a empresa Distriminas comercio Atacadista de pro-
dutos Farmaceuticos LT. Aquisição de materiais hospitalares que serão 
utilizados nos atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde 
do município de coronel Murta/MG. Data da Assinatura do con-
trato: 04/10/2021. Valor: r$ 27.498,90. Maiores informações/ TeL 
(33) 37351492 - pelo email: licitacao@coronelmurta.mg.gov.br. Tai-
rane Almeida porto – pregoeira. José Ailton Freire Jardim – prefeito 
Municipal.

5 cm -22 1611525 - 1

Crisólita

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2022- 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2022

AViso De LiciTAÇÃo – reconVocAÇÃo - objeto: registro de 
Preços para Eventual e Futura Aquisição de Oxigênio Gasoso, Medici-
nal, com fornecimento de cilindros em regime de comodato, em atendi-
mento à secretaria Municipal de saúde - Data: dia 06/04/2022, às 08:00 
h (oito horas). - Maiores informações e cópias do edital poderão ser 
obtidas junto ao site http://www.crisolita.mg.gov.br, na c.p.L. em dias 
úteis, no horário de 07:00 às 13:00h, pelo telefax (0xx33) 3611-8002 ou 
pelo e-mail: licitacao@crisolita.mg.gov.br. - crisólita, 23 de Março de 
2022. – samuel Xavier dos santos - pregoeiro

3 cm -23 1611859 - 1

Cristiano Otoni

Prefeitura Municipal
AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022

o município de cristiano otoni - MG, torna pública a concorrência 
nº 04/2022, autorizado pelo processo Licitatório nº 28/2022, visando 
a contratação de pessoa jurídica, sob o sistema de registros de preços, 
para fornecimento de material de escritório e papelaria em atendimento 
às diversas secretarias do Município. Dia 28/04/2022 às 09h00min. 
edital disponível em www.cristianootoni.mg.gov.br/. cristiano otoni, 
23 de março de 2022. Ketione sabrina nascimento santana - presi-
dente da cpJL.

2 cm -23 1612287 - 1

Crucilândia

Prefeitura Municipal
 PAL Nº 23/2022, PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2022 

errATA em razão da alteração do prazo de entrega do objeto *onde 
se lia: o prazo de entrega do objeto será de até 60 (sessenta) dias úteis 
*leia se: o prazo de entrega do objeto será de até 120 (cento e vinte) 
dias úteis. Altera-se a data de abertura da licitação do dia 30/03/2022 
às 10h:00min para o dia 06/04/2022 às 10h:00min. Maiores informa-
ções: (031) 3574-1260 - s. Licitação, Av. ernesto Antunes da cunha, 
67, centro, crucilândia/MG - e-mail: deptocompras@prefeituradecru-
cilandia.mg.gov.br. - ilaerson Ferreira de souza - prefeito Municipal.

2 cm -23 1612017 - 1

Cruzeiro da 
Fortaleza

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO.

 PROCESSO LICITATÓRIO 025/2022. 
Inexigibilidade/Credenciamento 003/2022. Objeto: contratação de 
empresas para prestação de serviços de convivência e fortalecimento 
de vínculos – scfv do cras, em atendimento a secretaria municipal de 
assistência social do município de cruzeiro da fortaleza/mg. sessão dia 
21/03/2022 ás 08:00 h. Data de ratificação: 23/03/2022. Informações na 
sede da prefeitura, pelo tel.: (34) 3835-1222 ou pelo site www.cruzeiro-
dafortaleza.mg.gov.br. Agnaldo Ferreira da silva - prefeito Municipal. 
cruzeiro da Fortaleza MG. 23/03/2022.

2 cm -23 1612181 - 1

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022.

 processo Licitatório 026/2022. pregão eletrônico 009/2022. objeto: 
contratação de empresa para aquisição de respirador pulmonar, con-
forme especificações constantes do anexo I, em atendimento a Secre-
taria Municipal de saúde. informações na sede da prefeitura, pelo 
tel.: (34) 3835-1222 ou pelo site www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br. 
Agnaldo Ferreira da silva - prefeito Municipal. cruzeiro da Fortaleza 
MG. 23/03/2022.

2 cm -23 1612129 - 1

Curvelo

Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Médio Rio das Velhas - CISMEV
 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO DO TERMO 
DE REFERENCIA - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2022.

Fica alterado no Anexo I – Termo de Referência, 2 – Descrição dos 
itens, no item 33, onde se lê: “cerToFLiX Duo V720 JuG 7Fr X 
20 cM proDuTo esTÉriL De uso Único”, leia – se: “cATe-
Ter Duo V720 JuG 7Fr X 20 cM proDuTo esTÉriL De uso 
Único”. no item 34, onde – se lê: “cerToFLiX Mono VenseLD 
cVc 16G X 20cM proDuTo esTÉriL De uso Único”, leia – 
se: “cATeTer Mono VenseLD cVc 16G X 20cM proDuTo 
esTÉriL De uso Único”. Altera também a data de abertura das 
propostas, que passa do dia 30/03/2022 para o dia 05/04/2022 as 09:00 
hs, na plataforma de Licitações Licitar Digital, através do endereço ele-
trônico www.licitardigital.com.br . os demais itens permanecem inal-
terados. Maiores informações pelo Telefone (38) 3721-1735. curvelo/
MG, 23 de março de 2022. Luiz Fillipe silveira rego – pregoeiro.

4 cm -23 1611864 - 1

Delta

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO REQUILIBRIO ECONOMICO 

FINANCEIRO 001/2020 DO CONTRATO Nº 922/2020. 
objeto: projeto Locação, referente ao processo licitatório 028/2020. 
contratado: pessoa jurídica de direito privado Grupo espírita eurípedes 
Barsanulfo cnpJ: 20.054.599/0001-53, altera-se os valores:

Descrição Valor antigo Valor atual
Locação imóvel r$1.045,00 r$1.474,51

na modalidade tomada de preços. Delta, 23 de março 2022. suliene 
rodrigues da silva santos, Gestora de contratos.

3 cm -23 1612284 - 1

EXTRATO DO REQUILIBRIO ECONOMICO 
FINANCEIRO 001/2022 DO CONTRATO Nº 834/2019. 

objeto: projeto serviço de Assessoria e consultoria, referente ao pro-
cesso licitatório 025/2019. contratado: pessoa jurídica de direito pri-
vado reis e reis Auditores Associados-eep cnpJ:06.997.348/0001-81, 
altera-se os valores: 

Descrição Valor antigo Valor atual
reis e reis Auditores Associados-
eep r$102.000,00 r$114.020,60

na modalidade tomada de preços. Delta, 23 de março 2022. suliene 
rodrigues da silva santos, Gestora de contratos. 

3 cm -23 1612294 - 1

 EXTRATO DA ATA E CONTRATO Nº 529/2022 – 1241/2022. 
objeto: MArMiTeX, referente ao processo licitatório nº 03/2022. 
conTrATADo: suLiene rocHA GonÇALVes, cnpJ: 
11.025.989/0001-04, valor r$284.900,00. Delta, 23 de março de 2022. 
suliene rodrigues da silva santos. Gestora de contratos. 

1 cm -23 1612202 - 1

EXTRATO DO REQUILIBRIO ECONOMICO 
FINANCEIRO 001/2022 DO CONTRATO Nº 841/2019

objeto: projeto Locatária, referente ao processo licitatório 047/2018. 
contratado: pessoa Física de direito Aparecida Maria De carvalho por-
tadora da identidade n°5.418.427 e cpF:755.188.218-20, altera-se os 
valores:

Descrição Valor antigo Valor atual
Locatária imóvel r$1.550,00 r$2.248,06

na modalidade tomada de preços. Delta, 23 de março 2022. suliene 
rodrigues da silva santos, Gestora de contratos.

3 cm -23 1612276 - 1

 EXTRATO DO REQUILIBRIO ECONOMICO 
FINANCEIRO 001/2022 DO CONTRATO Nº 1141/2021. 

objeto: projeto chafariz, referente ao processo licitatório 047/2021. 
contratado: pessoa jurídica de direito privado Web industria comercio 
ltda, cnpJ: 04.075.949/0001-01, altera-se os valores:

Descrição Valor antigo Valor atual
centro de eventos r$283.491,58 r$352.890,31

na modalidade tomada de preços. Delta, 22 de março 2022. suliene 
rodrigues da silva santos, Gestora de contratos.

3 cm -23 1612173 - 1

EXTRATO DA ATA E CONTRATO Nº 531/2022 – 1243/2022. 
objeto: soM VoLAnTe, referente ao processo licitatório nº 
12/2022. conTrATADo: Jeferson lucas da silva dias, cnpJ: 
26.019.552/0001-35, valor r$171.720,00. Delta, 23 de março de 2022. 
suliene rodrigues da silva santos. Gestora de contratos.

1 cm -23 1612188 - 1

EXTRATO DA ATA E CONTRATO Nº 530/2022 – 1242/2022
objeto: pApeL A4, referente ao processo licitatório nº 05/2022. 
conTrATADo: Digital papelaria e informática eireli, cnpJ: 
09.254.386/0001-32, valor r$178.500,00. Delta, 23 de março de 2022. 
suliene rodrigues da silva santos. Gestora de contratos.

1 cm -23 1612191 - 1

EXTRATO DA ATA E CONTRATO Nº 532/2022 – 1244/2022.
 objeto: sAniTizAÇÃo e oXi-sAniTizAÇÃo, referente ao pro-
cesso licitatório nº 21/2022. conTrATADo: ubersan prestação de 
serviçoserviços ltda, cnpJ: 04.333.311/0001-23, valor r$15.867,20. 
Delta, 23 de março de 2022. suliene rodrigues da silva santos. Ges-
tora de contratos.

2 cm -23 1612194 - 1

 EXTRATO DO REQUILIBRIO ECONOMICO 
FINANCEIRO 002/2022 DO CONTRATO Nº 869/2020.

objeto: projeto rodoviária, referente ao processo licitatório 066/2019. 
contratado: pessoa jurídica de direito privado VL conTruÇÃo 
LTDA, cnpJ: 19.017.652/0001-67, altera-se os valores: 

Descrição Valor antigo Valor atual
rodoviária r$466.417,35 r$490.829,20

na modalidade tomada de preços. Delta, 23 de março 2022. suliene 
rodrigues da silva santos, Gestora de contratos.

3 cm -23 1612241 - 1

 EXTRATO DA ATA E CONTRATO Nº 528/2022 – 1240/2022. 
objeto: cAMiseTAs, referente ao processo licitatório nº 01/2022. 
conTrATADo: pamela cristina da silva 51173866809, cnpJ: 
42.460.961/0001-29, valor r$172.000,00. Delta, 22 de março de 2022. 
suliene rodrigues da silva santos. Gestora de contratos.

1 cm -23 1612179 - 1

Divino das 
Laranjeiras

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022
 preGÃo presenciAL nº 12/2022. Município de Divino das Laran-
jeiras/MG torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade de preGÃo na forma presenciAL. 
objeto: contratação de serviços de arbitragem em modalidades espor-
tivas diversas para atender as necessidades da secretaria Municipal de 
esporte, Lazer, Turismo e cultura, data da abertura no dia 06/04/2022 
às 09h00. Aquisição do edital na sede da prefeitura Municipal de 
Divino das Laranjeiras, MG, e-mail: licitacao@divinodaslaranjeiras.
mg.gov.br, site: http://divinodaslaranjeiras.mg.gov.br/licitacoes/, tel 
(33) 32451002. Márcio José da silva - presidente cpL.

3 cm -23 1612232 - 1

Divinolândia 
de Minas

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2022
Tipo: Menor preço por item – processo Administrativo n. º 011/2022 
- DATA: 06/04/2022 - Horário: 12h30min - Local de realização: rua 
Titinho ribeiro, nº 100, centro Divinolândia de Minas/MG. objeto: 
registro de preço para aquisição de reagentes quimicos para o sAAe. 
contato: (33) 3414-1378 e-mail: licitacaodivinolandiasaae@gmail.
com Divinolândia de Minas – MG, 23 de março de 2022, Flavio Vini-
cius Divino soares Marçal – Diretor do sAAe.

2 cm -23 1611846 - 1

Divinópolis

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DA ATA. PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 051/2022-TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2022.

objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de elabora-
ção dos projetos de instalações elétricas, instalações telefônicas, infra-
estrutura de cabeamento estruturado/cftv/alarme/segurança/sonoriza-
ção/planilha orçamentária e memorial descritivo de todos os serviços 
a serem executados na sede da Secretaria Municipal de Educação – 
seMeD.não havendo interessados no presente certame, a licitação foi 
declarada deserta.Divinópolis, 23 de março de 2022. Jonas de Alcantara 
Azevedo-presidente cpL.

2 cm -23 1611941 - 1

AVISOS ABERTURA DE LICITAÇÃO. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2022,

 Tomada de preço nº. 013/2022, tipo menor valor, cujo objeto é a con-
tratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para estu-
dos hidrológicos de curso D’água e projeto executivo de dispositivo de 
drenagem para construção de travessia de veículos e pedestres sobre o 
córrego do Bagaço, na rua inácio Gomes no Bairro padre Libério em 
Divinópolis/MG. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 12 de abril 
de 2022 às 09h00min, na sala de licitações desta prefeitura.o edital 
em seu inteiro teor estará à disposição dos interessados no site:www.
divinopolis.mg.gov.br. informações e esclarecimentos poderão ser obti-
dos pelos telefones (37) 3229-8127 / 3229-8128. Divinópolis, 23 de 
março de 2022.Jonasde Alcantara Azevedo. presidente da comissão 
de Licitação.

3 cm -23 1611938 - 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 320220323204040024.
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Divisa Nova

Prefeitura Municipal

INEXIGIBILIDADE N° 01/2022
contratante: prefeitura Municipal de Divisa nova. contratada: 
ABBoTT LABorATÓrios Do BrAsiL LTDA, inscrita no cnpJ 
sob o n° 56.998.701/0033-01. objeto: Aquisição de glicosímetro por-
tátil e sensor para monitoramento de glicemia para aparelho freestyle 
libre. Valor: r$9.097,40 (nove mil noventa e sete reais e quarenta cen-
tavos). Fudamento legal: art. 25, I da Lei 8666/93. Ratificação: José 
Luiz de Figueiredo - prefeito Municipal, em 22/03/2022.

2 cm -23 1611857 - 1

Esmeraldas

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 026/2022

origem: Dispensa nº 009/2022 – processo nº 061/2022. partes: Muni-
cípio de esmeraldas e a instituição de cooperação intermunicipal do 
Médio paraopeba - icisMep. objeto: contratação da icisMep para a 
prestação de serviços de assistência à saúde no Município de esmeral-
das. Valor: r$ 5.000.000,00. Dotação orçamentária:
02.07.00.10.302.0017.2048.3.3.90.39.00 – Fonte 102
 02.07.00.10.302.0017.2048.3.3.90.39.00 – Fonte 155
 02.07.00.10.301.0015.2041.3.3.90.39.00 – Fonte 255
Vigência: a partir da sua assinatura com efeitos retroativos à 01/01/2022 
conforme ato de convalidação, e encerrando-se em 31/12/2022. Assina-
tura: 21/03/2022.

3 cm -23 1612170 - 1

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022. 

origem: pe 003/2022. partes: Município de esmeraldas/MG e inte-
gração Hortifrutigranjeiros Ltda. objeto: promover registro de preço, 
consignado em Ata, para aquisição de cestas Básicas para atendimento 
ás famílias em situação de vulnerabilidade social, no âmbito da política 
municipal de assistência social. Valor Total: r$ 374.720,00. Vigência: 
12 meses a partir da assinatura. Assinatura: 22/03/2022.

2 cm -23 1611909 - 1

Espera Feliz

Prefeitura Municipal

AVISO DE PREGÃO – Nº 040/2022 - PROCESSO 00116/2022
 registro de preço para futuras aquisições de utensílios para atender 
as unidades administrativas. Data 19/04/2022 às 13:00 horas o edital 
completo encontra-se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.

oziel Gomes da silva – prefeito Municipal.

1 cm -23 1612014 - 1

AVISO DE TOMADA DE PREÇO
Nº 0007/2022 - PROCESSO 0115/2022

 contratação de empresa especializada para calçamento de diversas 
ruas do município, rua sebastião Joaquim inácio, rua da Mineração, 
Rua Felix Pereira de Souza Data 19/04/2022 às 09:30 horas O edital 
completo encontra-se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.
oziel Gomes da silva – prefeito Municipal.

2 cm -23 1612015 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO NOVA DATA – LEILÃO Nº 001/2022
processo 0117/2022 Leilão de bens inservíveis pertencentes a frota de 
veículos do município, Data 20/04/2022 às 13:30 horas. o edital com-
pleto encontra – se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.

João carlos cabral de Almeida – prefeito Municipal.

1 cm -23 1612016 - 1

Felício dos Santos

Prefeitura Municipal

PROC. N° 029/2022 
pp. n° 013/2022 registro de preços para futura e eventual aquisição de 
cimento cp-ii. Abertura dos envelopes 05/04/2022 as 14:00hs.
proc. n° 030/2022 pp. n° 014/2022 contratação de seguradora para 
prestação de serviços contínuos de seguro de casco, responsabilidade 
civil Facultativa - rFc e Acidentes pessoais de passageiros - App, 
danos causados por eventos da natureza, para os veículos pertencentes 
à frota municipal. Abertura dos envelopes 05/04/2022 as 09:00hs.
proc. n° 031/2022 creD. n° 005/2022 ineXiG. n° 005/2022 cre-
denciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para realização de aulas 
de música para atender as oficinas do CRAS com diversos tipos de ins-
trumentos musicais. com inicio após esta publicação podendo os inte-
ressados credenciar a qualquer tempo até 31/12/2022.
proc. n° 032/2022 ADesÃo n° 002/2022 Adesão a Ata de registro 
de preços nº 073/2021, oriunda do pregão n° 032/2021, do Municí-
pio de Datas/MG, objetivando a prestação de serviços para locação de 
estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especiali-
zada para atender aos diversos eventos promovidos e/ou apoiados pela 
prefeitura Municipal de Felício dos santos/MG. retirada dos editais no 
site: www.feliciodossantos.mg.gov.br,inf.: Tel:38 3523-1225. ricardo 
rocha/prefeito Municipal.

5 cm -23 1612248 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022

Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000025/2022, pAc 
000128/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à registro 
de preço para aquisição de materiais permanentes para atender a nova 
instalação do crAeDi e escolas Municipais no ano letivo de 2022.. 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 abril 
de 2022. Horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e 
início da sessão: 14:00. Governador Valadares, 23 de março de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -23 1612292 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000024/2022, pAc 
000127/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de material de higiene e limpeza. os interessados poderão obter infor-
mações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Departamento de supri-
mentos 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/licita-
coes - Data do pregão: 08 de abril de 2022. Horário limite para creden-
ciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00. Governador 
Valadares, 23 de março de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Muni-
cipal de Administração.

3 cm -23 1612280 - 1

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022
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 nº. 002/2022 – 
pAc 173/2022, tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa para a prestação de serviços especializados de limpeza urbana 
compreendendo, dentre outros, a coleta manual e mecanizada de resí-
duos sólidos domiciliares, coleta e transporte e tratamento de resíduos 
sólidos dos serviços de saúde (rss), varrição manual e/ou mecanizada 
de vias e serviços correlatos, fornecimento, manutenção e higieniza-
ção de contenedores com capacidade para 1.000 litros cada unidade, 
na sede, distritos e povoados do Município de Governador Valadares/
MG. os interessados poderão obter o edital de “concorrência”, atra-
vés do site www.valadares.mg.gov.br. informações: rua Marechal Flo-
riano 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: 25 de abril de 2022 às 14:00. Governador Vala-
dares, 23 de março de 2022. Filipe rigo Diniz- secretário Municipal 
de Administração.

4 cm -23 1612402 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000006/2022, “Menor 
preço por item - pregão” referente à compra de Microchip para iden-
tificação de Cães e Gatos no Município de Governador Valadares cujo 
edital encontra-se à disposição dos interessados, para exame e aqui-
sição, através dos sites www.gov.br/compras e https://www.valada-
res.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento das propostas dar-se-á: até às 
14:00 do dia 07 de abril de 2022. o início da sessão de disputa de pre-
ços com análise das propostas: a partir das 09:30 hs do dia 07 de abril de 
2022, com os representantes das licitantes devidamente credenciados 
e quantos interessarem. Governador Valadares, 23 de março de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -23 1612457 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2021
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000136/2021, pAc 
001218/2021, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de Auto Termo para Vigilância sanitária com recurso proveniente da 
resolução ses/MG 7.841 de 08/11/2021. 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: 19 de abril de 2022. Horário 
limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 
14:00. Governador Valadares, 23 de março de 2022. Filipe rigo Diniz 
- secretário Municipal de Administração.

3 cm -23 1612501 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2021
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão eletrônico nº 000150/2021, pAc 
001018/2021, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de cadeiras e mesas de escritório para atender as unidades da Atenção 
primária à saúde do Departamento de Atenção à saúde da secretaria 
Municipal de Saúde. 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 contra-
tos (tel. 33 3276-4025) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão retirar 
o edital através dos sites www.gov.br/compras e https://www.valada-
res.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento das propostas dar-se-á: até às 
09:00 do dia 06 de abril de 2022. o início da sessão de disputa de pre-
ços com análise das propostas: a partir das 09:30hs do dia 06 de abril de 
2022, com os representantes das licitantes devidamente credenciados 
e quantos interessarem. Governador Valadares, 23 de março de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -23 1612133 - 1

Câmara Municipal
PROCESSO N° 068/2022. 

Extrato do Contrato nº 003/2022. Objeto: Prestação de serviços de 
publicação de atos oficiais no diário oficial eletrônico Minas Gerais 
para a câmara Municipal. contratada: secretaria de estado de Governo 
- cnpJ nº 05.475.103/0001-21, sendo o valor total de r$ 20.375,70 
(vinte mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) – vigência 
18/03/2022 a 18/03/2023. Governador Valadares, 18 de março de 2022. 
Vereador regino da silva cruz – presidente.

2 cm -23 1612254 - 1

 PROCESSO Nº 76/22, 
pregão presencial nº 01/2022, nos termos do art. 21, Xii, do Decreto 
Federal 3.555/00, considerando o julgamento das propostas do refe-
rido processo Licitatório 76/22, resolve publicar o resultado do cer-
tame à licitante vencedora Auto posto Brasil GV Ltda. - cnpJ nº 
27.567.496/0001-36, que ofertou o menor preço total de r$127.800,00, 
com valor de r$7,10 por litro de gasolina para fornecimento de com-
bustíveis para os veículos da frota da câmara Municipal, conforme des-
crição no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Presencial 
01/22 da câmara Municipal de Governador Valadares. regino da silva 
cruz - presidente. 09 de março de 2022.

3 cm -23 1612224 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO - PROC. 109/21-TP1/21

conclusão construção creche pro-infância tipo c-Tc203780/2013/
FnDe.cTr27/22-sig:Diego A. B. Fagundes(prefeito) e Mika Gior-
dana Mourão por Toro const. eireli-Me-cnpJ41.805.715/0001-07-Vl.
r$491.945,69-Vig: 150dias.

eXTrATo De ADJuDicAÇÃo e HoMoLoGAÇÃo. proc. 
109/21-Tp1/21 - conclusão construção creche pro-infância tipo 
c-Tc203780/2013/FnDe-sr. prefeito, Diego A. B. Fagundes ADJu-
DicA/HoMoLoGA a favor de Toro const. eireli-Me-cnpJ 
41.805.715/0001-07 - Vr: r$491.945,69. eDiTAL - proc.29/22-pp 19/22 
- Aquis. medicamentos - credenciamento: 07/04/2022-08H.  proc.30/22-
PP20/22-Aquis. lubrificantes-CREDENCIAMENTO:11/04/2022-08H 
licitagraomogol.mg@gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

3 cm -23 1612210 - 1

Consórcio Intermunicipal 
de Saúde - CIS

PC 10/2022 - INEX 01/2022 - CRED 01/2022
cont. prest. serv. imagens e endoscopia. Abertura das propostas: 
06/04/2022, 14h00 licitacisgraomogol@gmail.com

pres. da cpL - Luiz carlos Maia e silva
1 cm -23 1612151 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022. 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
008/2022, processo Licitatório nº 019/2022 – objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza para aten-
dimento das diversas secretarias da Administração Municipal. Data da 
sessão: 05/04/2022 às 09h. Maiores informações no setor de Licita-
ção, na sede da prefeitura Municipal de Guanhães ou pelo telefone (33) 
3421-1501, das 13h30 às 17h horas ou no site www.guanhaes.mg.gov.
br Mariana Teixeira Coelho Menezes - Pregoeira Oficial.

3 cm -23 1611839 - 1

 EXTRATO DE CONTRATO 0028/2022 – PROCESSO 0001/2021
pregão presencial nº 0001/2021. objeto: contratação de empresa do 
ramo pertinente para o fornecimento parcelado de material de cons-
trução, hidráulico, elétrico, madeiras e outros para atender as neces-
sidades das secretarias da administração municipal. Fornecedor: 
Jose GerALDo cosTA – cnpJ 28.641.662/0001-60. Vigência: 
04/03/2022 a 31/12/2022. Valor total do contrato: r$ 7.494,45. Data da 
assinatura: 04/03/2022. Mariana Teixeira Coelho Menezes - Presidente 
da CPL/Pregoeira Oficial.
Extrato de Contrato 0029/2022 – Processo 0001/2021 – Pregão Presen-
cial nº 0001/2021. objeto: contratação de empresa do ramo pertinente 
para o fornecimento parcelado de material de construção, hidráulico, 
elétrico, madeiras e outros para atender as necessidades das secreta-
rias da administração municipal. Fornecedor: LuDMYLLA MATiAs 
De iorio Me– cnpJ 27.701.484/0001-52. Vigência: 04/03/2022 a 
31/12/2022. Valor total do contrato: r$ 44.506,00. Data da assinatura: 
04/03/2022. Mariana Teixeira Coelho Menezes - Presidente da CPL/
Pregoeira Oficial.
Extrato de Contrato 0031/2022 – Processo 0001/2021 – Pregão Presen-
cial nº 0001/2021. objeto: contratação de empresa do ramo pertinente 
para o fornecimento parcelado de material de construção, hidráulico, 
elétrico, madeiras e outros para atender as necessidades das secreta-
rias da administração municipal. Fornecedor: sM seGurAncA 
BeLo HorizonTe LTDA – cnpJ 06.176.619/0001-38. Vigência: 
04/03/2022 a 31/12/2022. Valor total do contrato: r$ 27.537,20. Data 
da assinatura: 04/03/2022. Mariana Teixeira Coelho Menezes - Presi-
dente da CPL/Pregoeira Oficial.
Extrato de Contrato 0032/2022 – Processo 0001/2021 – Pregão Pre-
sencial nº 0001/2021. objeto: contratação de empresa do ramo per-
tinente para o fornecimento parcelado de material de construção, 
hidráulico, elétrico, madeiras e outros para atender as necessidades 
das secretarias da administração municipal. Fornecedor: ALMeiDA e 
ALMeiDA MATeriAis De consTrucAo LTDA – Me – cnpJ 
21.803.974/0001-83. Vigência: 04/03/2022 a 31/12/2022. Valor total 
do contrato: r$ 4.668.635,49. Data da assinatura: 04/03/2022. Mariana 
Teixeira Coelho Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial. 

8 cm -23 1612503 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
 RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 07/2022 – PROCESSO 060/2022. 
oBJeTo: contribuição Financeira a Associação dos Agricultores 
Familiares de Guapé cnpJ 07.835.924/0001-57, para o “programa 
de Melhoria na Qualidade do café”, para divulgar entre os cafeiculto-
res do município e os comercializadores do potencial para melhorar a 
qualidade do café produzido, no valor de r$31.000,00, conforme Art. 
31, inciso ii da Lei Federal 13.019/14 autorizada pela Lei Municipal 
2.871/21. José rogerio Lara – ordenador de Despesas.

2 cm -23 1612285 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
AVISO DE SESSÃO PARA APURAÇÃO DO 

RESULTADO GERAL DAS PROPOSTAS 
TÉCNICAS - TOMADA DE PREÇOS 016/2021

Processo nº 333/2021. O Município de Guaxupé – MG, através de sua 
comissão permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
28 de março de 2022, as 14:00 horas, na sala de reuniões da secre-
taria Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada 

Avenida conde ribeiro do Valle, 113 – pavimento superior, centro, 
Guaxupé/MG, sessão pública destinada à apuração do resultado geral 
das propostas Técnicas das empresas participantes da ToMADA De 
preÇos 016/2021, processo nº 333/202117, tipo Técnica e preço des-
tinada a seleção e contratação de agência especializada para prestação 
de serviços profissionais de publicidade e propaganda junto aos órgãos 
da administração direta e indireta do Município de Guaxupé – MG. 
caso não ocorra pedido(s) de recurso, será dada continuidade aos pro-
cedimentos do certame nessa mesma sessão. Guaxupé, 23 de março 
de 2022. Leandro césar Fidelis, presidente da comissão permanente 
de Licitação.

4 cm -23 1612206 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 005/2022 
AMpLA pArTicipAÇÃo – processo nº 082/2022. o Município de 
Guaxupé – MG torna pública a realização da TOMADA DE PREÇOS 
005/2022, processo nº 082/2022, empreitada Tipo Menor preÇo 
GLoBAL, destinada à seleção e contratação de empresa na área de 
engenharia cível e/ou arquitetura para execução de pavimentação no 
Complexo Dr Geraldo de Souza Ribeiro – Etapa Saúde/Obras no muni-
cípio de Guaxupé/MG, com recursos oriundos de transferência especial 
do estado pelo acordo judicial de reparação dos impactos socioeconô-
micos e ambientais do rompimento da barragem em Brumdinho/MG. 
o edital completo estará à disposição dos interessados na secretaria 
Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na Av. 
Conde Ribeiro do Valle, 113 – pavimento superior, Centro, Guaxupé/
MG, fone (35) 3559-1021, a partir do dia 24 de março de 2022 e tam-
bém no site www.guaxupe.mg.gov.br, onde o edital completo poderá 
ser baixado. Entrega dos envelopes, até o dia 12 de abril de 2022, às 
09:00 horas, abertura no mesmo dia as 09:00 horas na sala de reuni-
ões da secretaria Municipal de Administração da prefeitura de Gua-
xupé, situada na Av. Conde Ribeiro do Valle, 113 – pavimento superior, 
centro, Guaxupé, Minas Gerais, devendo as empresas interessadas se 
cadastrarem na Prefeitura de Guaxupé até o dia 08 de abril de 2022 e 
realizarem a caução no valor de 1%(um por cento) do valor do objeto 
desta Tomada de preços para participação no certame. VisiTA TÉc-
nicA: Deverá ser agendada na secretaria Municipal de obras e Desen-
volvimento urbano, endereço rua Major Joaquim pedro, 39 – centro 
– Guaxupé/MG – fone (35) 3559-1089 com a servidora Fernanda para 
ser realizada entre os dias 25 de março a 11 de abril de 2022, nos horá-
rios das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas.. Maiores infor-
mações na Secretaria Municipal de Administração de Guaxupé e no 
site www.guaxupe.mg.gov.br. Guaxupé, 23 de março de 2022. Rafael 
Augusto olinto – secretário Municipal de Administração.

7 cm -23 1612201 - 1

Ibertioga

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022.

 Finalidade: contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de engenharia/arquitetura para elaboração de projetos, acompa-
nhamento e execução de obras residenciais, reforma, ampliação e regu-
larização fundiária da habitação, para assegurar às famílias de baixa 
renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a cons-
trução de habitação de interesse social, conforme disposto na Lei nº 
11.888, de 24 de dezembro de 2008 e para composição da estrutura 
da coordenadoria Municipal de proteção e Defesa civil (coMpDec) 
com desenvolvimento das atividades correlatas. Abertura da sessão 
pública: 06/04/2022, às 09:00 (nove) horas. edital e informações:www.
ibertioga.mg.gov.br

3 cm -23 1612149 - 1

Ibiracatu

Prefeitura Municipal
TP 002/2022

A pref. torna público a abertura do proc. Licit. 016/2022, Tp 002/2022 
- contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil 
para construção de calçamento em bloquete sextavado no Município 
de ibiracatu (contrato BDMG/BF nº. 334.600/21) - credenciamento: 
13/04/22 às 09h00min - Abertura da sessão 13/04/22 às 09h15min. 
e-mail: pmibiracatulicitacao@gmail.com, site: http://www.ibiracatu.
mg.gov.br - Kleber da silva de Moraes - presidente da cpL.

2 cm -22 1611510 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022, 
REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022.

 critério de julgamento Menor preço por item. objeto: “contratação de 
serviços de Arbitragem esportiva englobando Todos os campeonatos 
a serem realizados no Município, Atendendo solicitação da secreta-
ria Municipal de educação, cultura, esporte e Turismo”. Abertura dos 
envelopes dia 12/04/2022 às08h30min, no setor de Licitações, r: seis 
de Abril, 912. Extração do edital, site www.ibiraci.mg.gov.br e Infor-
mações (35) 3544-9700, iBirAci/MG, 23 de MArÇo de 2022.

2 cm -23 1611954 - 1

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
 critério de julgamento Menor preço Global. objeto: “contratação de 
Empresa Especializada no Ramo da Construção Civil, para Execução 
de serviço de pintura de prédio escolar (eMVJV), conforme projeto 
Básico, Projeto Executivo, Planilhas Orçamentárias e Memorial Descri-
tivo em Anexo”. Abertura dos envelopes dia 11/04/2022 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, 
23 de MArÇo de 2021.

2 cm -23 1611929 - 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 320220323204040025.



 6 – quinta-feira, 24 de Março de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Icaraí de Minas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRONICO 3/22

proc 11/22 pregão eletronico 3/22 rp p/ aquisição de patrulha mecani-
zada contendo um trator agrícola e um caminhão basculante equipado 
com caçamba de 12mt². conVÊnio/MDr nº 028770/2021.; creden-
ciamento: 07/04/22, às 08:01h. sessão oficial: 07/04/22, as 08:01 horas. 
proc 12/22 pregão presencial 4/22 rp p/ contratação de empresa para 
prestação de serviços organização da vaquejada municipal de icarai de 
minas; credenciamento: 07/04/22, às 08:00h. sessão oficial: 07/04/22, 
as 08:00 horas. proc. 13/22 Tp 1-22 – tp p/ contratação de empresa 
especializada para realização de obra de pavimentação e recapeamento 
de vias públicas na comunidade de nova aparecida data: 08/04/22, as 
8h. abertura dos envelopes de habilitação: 08/04/22, as 08:10 www.
portaldecompraspublicas.com.br; www.icaraideminas.mg.gov.br, ica-
raideminas.licitacao@gmail.com;

3 cm -23 1612310 - 1

 PROCESSO 74/19 TP 3-19
proc 74/19 Tp 3-19 – contratação de empresa p/ pavimentação asfál-
tica no município de icaraí de minas, em concreto betuminoso, usinado 
a quente-cBuQ - conTrATo De repAsse oGu nº 885197/2019 
- operAÇÃo 1064346-69. 1º aditivo cTr 38-21 – prorrogação de 
prazo: Vigência até 25/08/22, assinatura: 25/08/22 - § 1º, Art. 65, L. 
8666/93

2 cm -23 1612246 - 1

Igarapé

Prefeitura Municipal
 TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022. 

A prefeitura de igarapé comunica a realização da Tomada de preços nº 
04/2022, relativo ao processo Administrativo de compras n° 67/2022, 
nos moldes da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, do tipo 
Menor Preço Global sob a forma de execução indireta, no regime de 
empreitada por preço unitário. A sessão pública ocorrerá às 14h do dia 
11/04/2022. objeto: contratação de empresa especializada para cons-
trução de praça no Bairro Bom Jardim, conforme especificado no Pro-
jeto Básico, Anexo I do Edital. O edital completo está disponível no site 
www.igarape.mg.gov.br e no setor de Licitações, situado no prédio da 
prefeitura Municipal de igarapé/MG, na Avenida Governador Valada-
res, n° 447, centro, igarapé/MG, no horário de 08h às 17h. Mais infor-
mações, telefone (31) 3534-5357. A comissão permanente de Licita-
ção, 24/03/2022.

3 cm -23 1612505 - 1

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
A prefeitura de igarapé comunica a realização da Tomada de preços nº 
03/2022, relativo ao processo Administrativo de compras n° 66/2022, 
nos moldes da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, do tipo 
menor preço global sob a forma de execução indireta, no regime de 
empreitada por preço unitário. A sessão pública ocorrerá às 09h do dia 
11/04/2022. objeto: contratação de empresa especializada para cons-
trução de praça no Bairro Novo Igarapé, conforme especificado no Pro-
jeto Básico, Anexo I do Edital. O edital completo está disponível no site 
www.igarape.mg.gov.br e no setor de Licitações, situado no prédio da 
prefeitura Municipal de igarapé/MG, na Avenida Governador Valada-
res, n° 447, centro, igarapé/MG, no horário de 08h às 17h. Mais infor-
mações, telefone (31) 3534-5357. A comissão permanente de Licita-
ção, 24/03/2022. 

3 cm -23 1612502 - 1

Ilicínea

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO 46/2022 

pregão presencial 017/2022. registro de preços para futura e eventual 
aquisição de material de consumo para escritório .para atender a deman-
das das secretarias solicitantes..Abertura dos envelopes dia 05/04/2022 
às 9h na prefeitura Municipal de ilicínea. Maiores informações no Dep. 
de Licitações, ou através do site: http://www.ilicinea.mg.gov.br/licita-
cao/. pregoeiro – Lucas resende Mendes

2 cm -23 1612164 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
 AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 008/2021 - SME 

 Tipo Menor preço Global - Abertura: 26/04/2022 às 13h - protocolo 
até às 12h do mesmo dia. oBJeTo: contratação de empresa especiali-
zada, em regime de empreitada por preços unitários, para Execução de 
Quadra poliesportiva e pista de Atletismo - escola Municipal infantil 
07 de outubro, no Município de ipatinga, em conformidade com os 
projetos básicos, especificações técnicas e demais normas integrantes 
deste Edital e seus Anexos. Edital disponível no site da PMI: www.ipa-
tinga.mg.gov.br/licitacoes. Demais informações: seção de compras e 
Licitações (31) 3829-8240, 12h às 18 h, Av. Maria Jorge selim de sales, 
100, centro, cep: 35.160-011, ipatinga/MG. patrícia Avelar soares 
Doneiro, secretária Municipal de educação, em 23/03/2022.

3 cm -23 1612165 - 1

RESULTADO P.E 14/2022-SMS. 
objeto: Mat. Médico (ataduras). A empresa Tecvida com. e Distrib. 
Ltda venceu os códigos 39087, 39088, 39091, 39092, 39093 e 39094. 
Ata disponível no site www.publinexo.com.br/publinexo/login (Acesso 
público / iD: 26661). informações (31) 3829-8154/8155, de 10 às 17h. 
cleber de Faria silva, sec. Municipal de saúde, em 23/03/2022.

2 cm -23 1612088 - 1

Itabirinha

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
A prefeitura Municipal de itabirinha torna público a abertura do pro-
cesso Licitatório nº 021/2022, pregão presencial nº 006/2022, obje-
tivando a cessão onerosa de uso de espaço público para exploração 
comercial de bares e lanchonetes do centro de eventos do Município 
de itabirinha. A abertura será dia 05 de abril de 2022, às 09h00, no 
setor de Licitações da prefeitura Municipal de itabirinha, rua cândido 
Bacelar, 76 - centro – itabirinha – MG. o edital encontra-se à dispo-
sição dos interessados no endereço informado, no horário das 07h00 
às 13h00. informações: licitacao@itabirinha.mg.gov.br. Ana paula de 
oliveira nunes – presidente da cpL.

3 cm -23 1611948 - 1

Itabirito

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2022 

–PE 004/2021 – PL 007/2021
objeto: Fornecimento de produtos químicos, materiais para limpeza e 
tratamento das piscinas do sesi, para atender as demandas das ativida-
des da seMeL e da seMeD. contratada: Ammer comércio de produ-
tos Químicos do Brasil erielli – cnpJ: 19.876.529/0001-00 - Valor: r$ 
36.559,00. Vigência: 31/12/2022.

eXTrATo De resuLTADo –preGÃo eLeTrÔnico 010/2022 
– pL050/2022 – rp007/2022 – Vencedor: rMV eventos e serviços 
Ltda. cnpJ: 17.306.017/0001-74. itens: 03, 04, 06 e 08. Valor Total: 
r$352.674,50. Vencedor: rn Buffet, comercio e eventos Ltda. 
cnpJ: 07.313.796/0001-81. itens: 01, 02, 05, 07 e 09. Valor Total: 
r$3.916.900,00.

3 cm -23 1612203 - 1

Itaipé

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 004/2022.

 o Município de itaipé, através da cpL torna público a Tp 004/2022 - 
pL 024/2022. objeto: contratação de empresa sob o regime de emprei-
tada global, para a execução de Obras para a construção de uma quadra 
poliesportiva na Escola Municipal Etelvina Teixeira Nery, conforme 
convênio nº 1261000331/2022/see. Tipo: Menor preço Global. Aber-
tura: Dia 11/04/2022, às 09h00min. Local: sala de Licitações sito na 
praça Frei Wenceslau, 01 centro. edital e informações no mesmo ende-
reço, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, pelo tel.: 
(33) 3532-1290 e site: www.itaipe.mg.gov.br - itaipé/MG, 23 de março 
de 2022. pedro Henrique Bulhões. presidente da cpL.

3 cm -23 1611972 - 1

Itajubá

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022

registro de preços para aquisição de berços, colchões para berços, 
colchonetes, cama infantil, carrinho de bebê, cercadinho e cadeirão 
para atender as creches e centros municipais de educação infantil, em 
demanda da secretaria municipal de educação - semed. credenciamento 
até às 11:00, propostas até às 12:00 e os lances a partir das 13:00 no dia 
05/04/2022. edital na integra - www.itajuba.mg.gov.br. e-mail licitai-
tajuba@gmail.com Telefone (35)99898-6949. itajubá, 23 de março de 
2022. caroline carvalho Mendes- portaria 152/2022.

2 cm -23 1612354 - 1

Itamarandiba

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRONICO Nº 0031/2022

oBJeTo: Aquisição de roçadeira a gasolina, trator cortador de grama 
para secretaria municipal de esportes, lazer e cultura, aquisição de 
motosserra e roçadeira a gasolina para secretaria municipal de obras e 
aquisição de bombas submersas para secretaria municipal de educação 
(escolas municipais). início recebimento propostas: 24/03/2022. início 
da sessão de lances: 05.04.2022 no endereço web: https://ammlicita.
org.br/ . os interessados poderão retirar gratuitamente o edital com-
pleto nos endereços web: https://ammlicita.org.br/, www.itamarandiba.
mg.gov.br ou através do e-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br . 
informações e esclarecimentos: (38) 3521.1063. José Adilson oliveira 
- pregoeiro

3 cm -23 1612407 - 1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0028/2021
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

PROPOSTAS DE PREÇOS
Decorrido o prazo de 05(cinco) dias concedido para apresentações de 
razões de recursos pertinente a fase de Habilitação e não havendo 
apresentação de recurso ou qualquer outra manifestação no decorrer 
deste prazo, conVoco a todos os interessados para comparecerem 
a sessão de ABerTurA e JuLGAMenTo DAs proposTAs De 
preÇos, que ocorrerá no dia 25/03/2022 as 10:00 horas, na sala de 
licitações de prefeitura municipal de itamarandiba, sita a rua Tabelião 
Andrade, 205 centro, nesta cidade.

3 cm -23 1612303 - 1

Itapecerica

Prefeitura Municipal
PP 09/2022

 Aviso de suspensão de Licitação - pp 09/2022. objeto: prestação de 
serviços técnicos de revisão, reestruturação e implementação do plano 
de Cargos e Salários, fica SUSPENSO sine die o pregão supramencio-
nado. Andrea Vilano - pregoeira.

1 cm -23 1612257 - 1

Itaú de Minas

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022 – RP 005/2022 

Torna público que fará realizar licitação dia 27/04/2022, às 08h00min, 
no endereço eletrônico: http://itaudeminas.mg.gov.br/pregao-eletro-
nico, cujo objeto é aquisição eventual de material de expediente, esco-
lar, escritório, artesanato, tecidos, aviamentos, encadernação e plota-
gem visando atender as atividades artesanais dos grupos de terapia 
ocupacional do nAsF, p/o público usuário do crAs, através do pAiF 
e atendimento de todas as secretarias e setores da pMiM, durante 12 
meses, em regime de fornecimento parcelado. preGÃo eLeTrÔ-
nico 007/2022 – rp 006/2022 - Torna público que fará realizar licita-
ção dia 05/04/2022, às 08h00min, no endereço eletrônico: http://itaude-
minas.mg.gov.br/pregao-eletronico, cujo objeto é contratação eventual 
de empresa especializada em fornecimento e aplicação de massa asfál-
tica tipo CBUQ - concreto betuminoso usinado à quente, visando a exe-
cução de Tapa Buraco em diversas ruas do município de itaú de Minas, 
durante o período de 12 meses, em regime de execução parcelada. Con-
tatos: 35-3536-4995, licitacao@itaudeminas.mg.gov.br, www.itaude-
minas.mg.gov.br. Daniela Ap.Queiroz. Pregoeira Oficial.

4 cm -22 1611685 - 1

Itaúna

Prefeitura Municipal
PREGÃO 38/2022

A prefeitura Municipal de itaúna torna público o preGÃo presen-
ciAL nº 038/2022. objeto: Aquisição de gêneros alimentícios horti-
frutigranjeiros para atendimento às necessidades das unidades esco-
lares Municipais. Julgamento: Menor preÇo por iTeM. o edital 
na íntegra e seus anexos estão disponíveis, a partir de 25/03/2022, no 
site:www.itauna.mg.gov.br . Data do pregão: 06/04/2022, às 8h30. Dal-
ton Leandro nogueira, secretário Municipal de Administração.

2 cm -23 1612097 - 1

PREGÃO 55/2022
A prefeitura Municipal de itaúna torna público o preGÃo eLeTrÔ-
nico nº 055/2022. objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (café, 
adoçante, aveia, macarrão, arroz, etc) para uso nas atividades da secre-
taria Municipal de saúde e no preparo da merenda escolar das unidades 
escolares Municipais, tendo como critério de julgamento o Menor 
PREÇO POR ITEM. O edital na íntegra e seus anexos estão disponí-
veis, a partir de 25/03/2022, no site:www.itauna.mg.gov.brwww.itauna.
mg.gov.br ewww.comprasgovernamentais.gov.brwww.comprasgover-
namentais.gov.br . Data do pregão: 06/04/2022 às 8h30. Dalton Lean-
dro nogueira, secretário Municipal de Administração.

3 cm -23 1612060 - 1

Ituiutaba

Prefeitura Municipal
 CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 009/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021
prefeitura de ituiutaba comunica que se encontram disponíveis no 
setor de Licitações da secretaria Municipal de Administração e recur-
sos Humanos e no site https://www.ituiutaba.mg.gov.br/licitacoes 
os seguintes procedimentos de acordo com Lei 8.666/1993 e Lei nº 
10.520/2002. RESULTADO DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade/ Cre-
denciamento nº 001/2022, objeto: credenciamento de clinicas de 
recuperação de Dependentes Químicos, recursos: próprios, creden-
ciada: projeto esperança em cristo Jesus, Valor: r$4.800,00/men-
sais. ArQuiVAMenTo De LiciTAÇÕes: pregão eletrônico nº 
009/2021, objeto: Aquisição de Material esportivo - sMeeL, recur-
sos: próprios/convênio. pregão presencial nº 058/2021, objeto: ser-
viços Gráficos, Recursos: Próprios. Obs: Licitações Declaradas Anu-
ladas. informações: e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br e Tel.: 
(34)3271-8183/3271-8182. ituiutaba - MG em 23 de março de 2022 
- Walcyr soares Valadão - Matrícula 2001 - pregoeiro.

4 cm -23 1612240 - 1

Jaboticatubas

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 025/2022
preGÃo presenciAL nº 014/2022 - A prefeitura Municipal de 
Jaboticatubas/MG, através da pregoeira e sua equipe, torna público o 
preGÃo presenciAL nº 014/2022. objeto:registro de preços de 
medicamentos, em atendimento à secretaria Municipal de saúde de 
Jaboticatubas/MG;Data: 07 de abril de 2022; Horário: 08 horas e 30 
minutos; Tipo: Menor preço; critério de Julgamento: preço por item. 
Maiores informações: pça nossa senhora da conceição, 38 – centro, 
cep 35.830-000, Jaboticatubas/MG; Telefone: (31) 3683-1071; e-mail: 
licitacao@jaboticatubas.mg.gov.br; site: www.jaboticatubas.mg.gov.
br; 23/03/2022. Tércia Maria dos santos Maia – pregoeira 

3 cm -23 1611868 - 1

Jacutinga

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 62/2022. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022. 

encontra-se reaberta junto a esta prefeitura Municipal o processo Lici-
tatório em epígrafe, do tipo Menor preço por empreitada Global, para 
Execução de obra pública de Construção de Cobertura Metálica para a 
escola Milton campos, localizada no bairro sapucaí, compreendendo 
material e mão de obra, para atender a secretaria municipal de educa-
ção, com valor estimado de r$ 173.127,63 (cento e setenta e três mil 
cento e vinte e sete reais e sessenta e três centavos). Data de Aber-
tura 18 de abril de 2022 às 09h00mim. Dayana Fernandes – presidente 
da comissão permanente de Licitações. o edital poderá ser adquirido 
através do site: www.jacutinga.mg.gov.br – link licitações. Dúvidas 
através do e-mail: comissaopermanente@jacutinga.mg.gov.br.

3 cm -23 1611884 - 1

Jaíba

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 043/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022.
Torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 
11/04/2022 as 08:30 hs, em sua sede na Avenida João Teixeira Filho, Nº 
335, centro comunitário - Jaíba/MG. Licitação na modalidade de pre-
gão presencial, do Tipo Menor preço por item, cujo objeto é aquisição 
de Material esportivo, para atender as demandas da secretaria Munici-
pal de esporte do Município de Jaíba/MG em atendimento ao convenio 
1065/2021, firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e o Município de Jaiba, Conforme especificações constantes do 
Edital e seus anexos, cuja cópia e esclarecimentos poderão ser obtidos 
através do site www.jaiba.mg.gov.br, e-mail licitacoes@jaiba.mg.gov.
br, ou no setor de Licitações pelo telefone (38) 3833-1590, de segunda a 
sexta-feira de 08:00 as 12:00 hs, nos dias úteis, Jaíba/MG, 23 de março 
de 2022. Teófilo Gomes Caires - Pregoeiro.

4 cm -23 1612143 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 044/2022

preGÃo eLeTrÔnico nº 007/2022 srp n° 011/2022  preFei-
TurA MunicipAL De JAíBA/MG, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará no dia 12/04/2022 as 08:30 hs, Licitação 
na modalidade de pregão eletrônico, do Tipo Menor preço por item, 
tendo como objeto futura e eventual Aquisição de instrumentais odon-
tológico, para atender as demandas da secretaria de saúde de Jaíba/
MG. Conforme especificações constantes do Edital e seus anexos, 
disponível no site www.jaiba.mg.gov.br cuja cópia poderá ser obtida. 
esclarecimentos através do e-mail licitacoes@jaiba.mg.gov.br, ou no 
setor de Licitações pelo telefone (38) 3833-1590, de segunda a sexta-
feira de 08:00 as 12:00 hs, nos dias úteis, Jaíba/MG, 18 de março de 
2022. Teófilo Gomes Caires - Pregoeiro Oficial.

3 cm -23 1612145 - 1

Jampruca

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇO Nº 08/2021, DO TIPO MENOR PREÇO, 

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
Empresa especializada na prestação de Serviço de auxilio funeral, para 
atendimento a população carente do Município de Jampruca. Abertura 
prevista para 14/04/2021, 09h:00min, à praça Jorge Agostinho, n 56, 
centro. informações Tel.(33) 3513-9479. polliane de castro nunes Bas-
tos – prefeita Municipal. 

2 cm -23 1611840 - 1

Janaúba

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº. 59/2022

ToMADA De preÇo nº. 13/2022.o município de Janaúba/MG torna 
público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 14 
de abril de 2022, às 09:00, em sua sede situada na praça dr. rockert, 
n° 92, centro, processo licitatório n° 59/2022, na modalidade tomada 
de preços n° 13/2022, para contratação de empresa especializada para 
pavimentação e drenagem urbana da avenida tancredo neves, conforme 
especificações constantes no edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser 
adquirida junto ao setor de licitações, no referido endereço, no horá-
rio de 12:00 às 18:00 horas, nos dias úteis, assim como no site: www.
janauba.mg.gov.br.

 Janaúba-MG, 22 de março de 2022.
 Tamiris Greycielle de paula Borges
 Assessora especial em Licitações.

3 cm -22 1611694 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº. 54/2022
INEXIGIBILIDADE Nº. 05/2022

o Município de Janaúba/MG torna público para conhecimento dos 
interessados, que encontra-se aberto no período de 05 de abril de 2022 
até 05 de abril de 2023, o credenciamento por meio do processo de ine-
xigibilidade n° 05/2022, para qualificação e classificação de empresa 
para fornecimento de passagens terrestres para manutenção dos servi-
ços da secretaria de promoção social, conforme especificações cons-
tantes no edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto 
ao setor de licitações, no referido endereço supracitado, no horário de 
12:00 às 18:00 horas, nos dias úteis, assim como no site: www.janauba.
mg.gov.br.

 Janaúba-MG, 22 de março de 2022.
 Tamiris Greycielle de paula Borges
 Assessora especial em Licitações.

4 cm -22 1611356 - 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 320220323204040026.



Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros quinta-feira, 24 de Março de 2022 – 7 
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº. 60/2022

ToMADA De preÇo nº. 14/202 o município de Janaúba/MG torna 
público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 14 
de abril de 2022, às 14:00, em sua sede situada na praça dr. rockert, 
n° 92, centro, processo licitatório n° 60/2022, na modalidade tomada 
de preços n° 14/2022, para contratação de empresa especializada para 
recapeamento asfáltico em cbuq neste município, conforme especifica-
ções constantes no edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adqui-
rida junto ao setor de licitações, no referido endereço, no horário de 
12:00 às 18:00 horas, nos dias úteis, assim como no site: www.janauba.
mg.gov.br.

 Janaúba-MG, 22 de março de 2022.
 Tamiris Greycielle de paula Borges
 Assessora especial em Licitações.

3 cm -22 1611695 - 1

Japaraíba

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2022

ToMADA De preÇo nº 006/2022 - A prefeitura Municipal de Japa-
raíba/MG, torna público para o conhecimento dos interessados, que 
fará licitação do tipo eMpreiTADA Menor preÇo GLoBAL, no 
dia 08 de abril de 2022, ás 14:00 horas na sede da prefeitura situada à 
rua nossa senhora do rosário, nº 29, centro, em Japaraíba/MG, cujo 
objeto é a “contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viço de construção da sede da secretaria Municipal de políticas sociais 
de Japaraiba, com recursos provenientes de transferência com finali-
dade definida (acordo judicial com a vale)”. Os interessados poderão 
adquirir o edital completo no endereço acima citado ou obter informa-
ções no horário de 12:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta feira, pelo 
telefone (37) 3354-1112, ramal 219 ou e-mail: licitacao@japaraiba.
mg.gov.br ou pelo site: www.japaraiba.mg.gov.br.

4 cm -23 1612427 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 112/2022

ToMADA De preÇo nº 005/2022 - A prefeitura Municipal de Japa-
raíba/MG, torna público para o conhecimento dos interessados, que 
fará licitação do tipo eMpreiTADA Menor preÇo GLoBAL, no 
dia 08 de abril de 2022, ás 09:00 horas na sede da prefeitura situada à 
rua nossa senhora do rosário, nº 29, centro, em Japaraíba/MG, cujo 
objeto é a “contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de construção do cenTro coMuniTário no BAirro 
cApoeirÃo”. os interessados poderão adquirir o edital completo no 
endereço acima citado ou obter informações no horário de 12:00 às 
17:00 horas, de segunda a sexta feira, pelo telefone (37) 3354-1112, 
ramal 219 ou e-mail: licitacao@japaraiba.mg.gov.br ou pelo site: www.
japaraiba.mg.gov.br. 

3 cm -23 1612105 - 1

Jequitaí

Prefeitura Municipal
EDITAL DE LICITAÇÃO 023/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022

objeto: Torna público o edital de licitação 023/2022, pregão eletrônico 
004/2022, compreendendo a aquisição de 01 (uma) retroescavadeira em 
atendimento a secretaria Municipal de Agricultura, através do convê-
nio/MApA 912982/2021 - plataforma + Brasil nº. 026031/2021 e 01 
(um) veículo tipo van 0km, 15+1 lugares, acessibilidade para cadei-
rante, através da resoLuÇÃo ses/MG nº 7.791, de 21 de outu-
bro de 2021. início de recebimento das propostas: das 08:00h do dia 
24/03/2022, às 08:59h do dia 06/04/2022. início da sessão de Disputa 
de preços: às 09:00h do dia 06/04/2022. endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou no tel.: (38) 3744-1409 / 998767379 
e no e-mail: licitacoes@jequitai.mg.gov.br. Bruna ribeiro oliveira - 
Pregoeira Oficial.

prc LiciTATÓrio nº. 024/2022
preGÃo presenciAL 006/2022

Torna público a todos que se interessarem que fará realizar no dia 
06/04/2022, às 10:00hs à pç. cristo redentor, 199 - centro - nesta 
cidade, objeto: contratação de empresa do ramo de atividades de apoio 
à gestão de saúde para prestação de serviços de consultoria e asses-
soria especializada, gerenciamento, monitoramento, operacionalização 
e execução das ações de serviços da Atenção Básica de Saúde e de 
apoio administrativo junto à secretaria Municipal de saúde, no âmbito 
do sistema Único de saúde (sus) do município de Jequitaí. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou no tel.: 38 3744-
1409 / 99876-7379 e no e-mail: licitacoes@jequitai.mg.gov.br. Bruna 
Ribeiro Oliveira - Pregoeira Oficial.

prc LiciTATÓrio nº. 025/2022
preGÃo presenciAL 007/2022

Torna público a todos que se interessarem que fará realizar no dia 
06/04/2022, às 14:00hs à pç. cristo redentor, 199 - centro - nesta 
cidade, objeto: registro de preços para contratação de empresa para 
prestação de serviços de acesso à internet fibra, maior desconto sobre a 
tabela do município. Maiores informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima ou nos tel.: 38 3744-1409 / 99876-7379 e no e-mail: licita-
coes@jequitai.mg.gov.br. Bruna Ribeiro Oliveira - Pregoeira Oficial.

prc LiciTATÓrio nº. 026/2022
preGÃo presenciAL 008/2022

Torna público a todos que se interessarem que fará realizar no dia 
07/04/2022, às 09:00hs à pç. cristo redentor, 199 - centro - nesta 
cidade, objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
gás de cozinha para manutenção das atividades das diversas secreta-
rias do município de Jequitaí. Maiores informações poderão ser obti-
das no endereço acima ou nos tel: 38 3744-1409 / 99876-7379 e no 
e-mail: licitacoes@jequitai.mg.gov.br. Bruna ribeiro oliveira - prego-
eira Oficial.

prc LiciTATÓrio nº. 027/2022
ToMADA De preÇos 002/2022

Torna público a todos que se interessarem que fará realizar no dia 
18/04/2022, às 09:00hs à pç. cristo redentor, 199 - centro - nesta 
cidade, objeto: contratação de pessoa jurídica empresária para presta-
ção de serviço de engenharia para correção das restrições e inconformi-
dades da creche Vereador silvestre costa - proinfância Tipo c (padrão 
FnDe), em atendimento a secretaria Municipal de educação. Maio-
res informações poderão ser obtidas no endereço acima ou nos tel.: 
38 3744-1409 / 99876-7379 e no e-mail: licitacoes@jequitai.mg.gov.
br. Bruna ribeiro oliveira - presidente da comissão permanente de 
Licitação.

13 cm -23 1612353 - 1

João Pinheiro

Câmara Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO 06/2022. 

Através da comissão permanente de Licitação torna público que reali-
zará a ToMADA De preÇos 01/2022 - oBJeTo: prestação de servi-
ços contábeis, assessoramento técnico Administrativo e Legislativo pelo 
período inicial de 12 meses. Tipo: TÉcnicA e preÇo. Data limite 
para cadastramento: 25/04/2022. sessão de recebimento de envelopes 
e julgamento dia: 28/04/2022. Horário: 09:00hs, na sede da câmara. o 
edital estará disponível gratuitamente para informações e cópia na sede 
da câmara Municipal de João pinheiro-MG sito à Avenida José Batista 
Franco nº 01, centro, João pinheiro-MG. Fones (38)3561-1845, bem 
como pelo portal da transparência, urL: www.joaopinheiro.mg.leg.br. 
João Pinheiro 23 de março de 2022. Gilmar Reis Peixoto - Presidente 
da comissão de Licitações.

3 cm -23 1612222 - 1

Juiz de Fora

Prefeitura Municipal
CONCORRÊNCIA N.º 003/2021 - SO – 

PROCESSO ELETRÔNICO N.º 7.039/2021 
AViso: A subsecretaria de Licitações e compras informa aos inte-
ressados que está disponível no endereço eletrônico: https://www.pjf.
mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/outras_modalidades/2022/index.php, 
resultado final com a análise das propostas de preços referente à Con-
corrência n.º 003/2021 – so.Juiz de Fora, 23 de março de 2022

 a) peDro pAuLo LeLis cArneiro oLiVeirA-
subsecretário de Licitações e compras.

2 cm -23 1612032 - 1

Consórcio Intermunicipal de Saúde 
para Gerenciamento da Rede 
de Urgência e Emergência da 
Macro Sudeste - CISDESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N° 022/2022. EDITAL Nº 017/2022.

preGÃo eLeTrÔnico n° 016/2022. o cisDesTe torna público 
aos interessados a realização do pregão eletrônico nº 016/2022, para 
AQuisiÇÕes De ciLínDros De GAses MeDicinAis, des-
tinado a atender ao convênio de saída N° 1321001593/2021 firmado 
com o Estado de Minas Gerais, conforme condições e especificações 
do Termo de Referência – Anexo I do Edital. Edital disponível: a partir 
do dia 28/03/2022 às 17h e através dos sites: www.bll.org.br e www.cis-
deste.com.br . entrega das propostas e documentação: até 08/04/2022, 
às 09h. Abertura das propostas: 08/04/2022, às 09h10min. Todas as 
operações serão realizadas no endereço eletrônico: www.bll.org.br Juiz 
de Fora, 23 de março de 2022. Daniel Vieira do carmo – pregoeiro

3 cm -23 1611879 - 1

Lagamar

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 007/2022

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

1 cm -23 1612349 - 1

Lagoa da Prata

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2022
objeto: Aquisição de Veículo utilitário leve de cabine dupla, zero qui-
lômetro, ano de fabricação/modelo: mínimo 2021/2022, tipo pick-up. 
Abertura: 05/04/22-9h. edital: www.saaelp.mg.gov.br. Joana resende 
de oliveira Lacerda- pregoeira- 23/03/2022.

1 cm -23 1612106 - 1

Lagoa dos Patos

Prefeitura Municipal
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - Diário dos Municípios 
Mineiros, pag. 08, dia 23/03/2022- proc. 017/2022 pp 005 /2021- cTr 
015/2022- onde se lê: pp 042/2021. Leia se: pp 005/2022.Valeria 
Tamires soares – pregoeira

1 cm -23 1611921 - 1

 2° TERMO ADITIVO AO CTR 034/2021 
DO PROC. 049/2021 TP Nº 004/2021

 prorrogação de prazo de vigência - contratação de empresa espe-
cializada em obras de Engenharia para executar calçamento de bloco 
sextavado na Serra da Fumaça no Município de Lagoa dos Patos/
MG conforme convenio 1491000982/2020. contratada: roDri-
Gues consTruÇÕes e TrAnsporTes eireLLi - Me, cnpJ 
nº 26.861.341/0001-45- 21/03/2022-Vigência: 03 meses (20/06/2022) - 
HercuLes VAnDY DurÃes DA FonsecA -prefeito Municipal

2 cm -23 1611951 - 1

Lagoa Formosa

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022

registro de preços para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada em prestação de serviços de mão de obra preventiva e cor-
retiva e de reforma completa como substituição de colmeias, laterais, 
cantoneiras, solda e pintura, envaretamento, eliminação de vazamen-
tos, troca de juntas e parafusos, demais peças que se fizerem neces-
sárias, intercooler, montagem e limpeza em radiadores do sistema de 
arrefecimento de motores nos veículos da linha leve (automóveis) e 
linha pesada (caminhões, ônibus e tratores, maquinas pesadas) da pre-
feitura Municipal de Lagoa Formosa e suas secretarias e unidades, no 
sistema de hora trabalhada, incluindo fornecimento de peças/materiais. 
A realizar-se no dia 05 de abril de 2022, às 08h30min no site https://
licitanet.com.br/. informações pelo e-mail lagoaformosa.mg.gov.br e 
edital no site www.lagoaformosa.mg.gov.br/editais. edson Machado de 
Andrade. prefeito Municipal.

4 cm -23 1611849 - 1

Lavras

Prefeitura Municipal
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO 

LICITATÓRIO N° 013/2022, 
pregão eletrônico n° 001/2022. Menor preço por item. Aquisição de 
materiais permanentes para os consultórios odontológicos do programa 
saúde da Família, centro de especialidades odontológicas, Ambula-
tórios especializados e equipes de Atenção primária em atendimento 
à secretaria Municipal de saúde. recebimento das propostas: até às 
12h00min do dia 06/04/2022. início da sessão de Disputa de preços: 
dia 06/04/2022 às13h00min. o edital poderá ser retirado no site no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e www.
lavras.mg.gov.br. Telefone: (35)3694-4021. Denilson Teixeira – Dire-
tor de suprimentos.

3 cm -23 1612219 - 1

Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023//2022, 

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022. 
objeto – implementação do trevo na rua ambrósio com a avenida eloi 
vitor martins, implemetação de passeios na rua ambrósio, melhoria e 
adequação de passeio com acessibilidade na avenida eloi vitor martins 
- Município Leandro Ferreira - MG. Dot. Orç - ficha: 293. Entrega dos 
envelopes até o dia 11.04.2022 às 09 horas. edital na íntegra no site 
www.leandroferreira.mg.gov.br. Leandro Ferreira, 23.03.2022. elder 
corrêa de Freitas – prefeito Municipal.
processo Licitatório nº 024/2022, pregão nº 013/2022. objeto – con-
tratação de empresa para aquisição de peças e acessórios genuí-
nos da marca do veículo ou originais de fábrica. Dot. orç: Fichas: 
77,92,95,136, 157,175,259,273,303,309,312,340,368,379,388,407,438
,449. entrega dos envelopes até o dia 13.04.22 às 09 horas. Mais infor-
mações pelo telefone 37-3277-1331. edital na íntegra no site www.
leandroferreira.mg.gov.br . Leandro Ferreira, 23.03.2022. elder corrêa 
de Freitas – prefeito Municipal. 

4 cm -23 1611986 - 1

Leopoldina

Consórcio Intermunicipal de 
Saúde União da Mata - CISUM

 EXTRATO DA 10ª ALTERAÇÃO AO 
CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO. 

Torna público que o Contrato de Consórcio Público firmado entre os 
Municípios de Além paraíba, Argirita, Astolfo Dutra, cataguases, Dona 
euzébia, estrela Dalva, itamarati de Minas, Leopoldina, Miraí; pirape-
tinga, recreio, santana de cataguases, são Antônio do Aventureiro e 
Volta Grande, passou pela Décima Alteração com redação consolidada, 
conforme deliberação da Assembleia Geral do Consórcio e ratificação 
por lei por todos os entes consorciados. A íntegra do documento poderá 
ser acessada no site www.cisum.mg.gov.br ou diretamente na sede do 
Consórcio, situado na Avenida dos Expedicionários, s/n, Leopoldina/ 
MG, cep: 36.703-000. em 22/03/2022. JosÉ inácio peiXoTo 
pArreirAs HenriQues, presidente do cisuM.

3 cm -23 1612091 - 1

Manga

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2022

o Município De Manga-MG torna público que realizará licitação na 
modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, nos ter-
mos do Decreto 10.024/19, das Leis 10.520/02, 8.666/93, para “aquisi-
ção de veículos (de passeio), 0 KM, (1º emplacamento) em atendimento 
a resolução ses nº7554, 17 De JunHo De 2021”, no dia 06/04/2022 
as 09h:00min. o edital completo e maiores informações poderão ser 
obtidos na sede da prefeitura Municipal de Manga, praça coronel 
Bembém, 1477 – centro – cep 39.460-000 - Manga (MG). informa-
ções: (38)3615-2112, e-mail: cpl.manga@yahoo.com.br , www.manga.
mg.gov.br. Manga 23 de Março de 2022. Anastácio Guedes saraiva – 
prefeito Municipal

preGÃo eLeTronico nº 0014/2022 - o Município de Manga-MG 
torna público que realizará licitação na modalidade pregão eletrônico - 
sistema registro de preços, do tipo menor preço por item, nos termos 
do Decreto 10.024/19, das Leis 10.520/02, 8.666/93, para “Aquisição 
de veículo 0km, padrão ambulância simples remoção, tipo furgão, ano e 

modelo atuais, acompanhados de todos acessórios obrigatórios por lei”, 
no dia 07/04/2022 as 09h:00min. o edital completo e maiores informa-
ções poderão ser obtidos na sede da prefeitura Municipal de Manga, 
praça coronel Bembém, 1477 - centro - cep 39.460-000 - Manga 
(MG). informações: (38)3615-2112, e-mail: cpl.manga@yahoo.com.
br , www.manga.mg.gov.br. Manga, 23 de Março de 2022. Anastácio 
Guedes saraiva - prefeito Municipal.

preGÃo eLeTronico nº 0015/2022 - o Município de Manga-MG 
torna público que realizará licitação na modalidade pregão eletrônico, 
do tipo menor preço por item, nos termos do Decreto 10.024/19, das 
Leis 10.520/02, 8.666/93, para “Aquisição de veículo tipo passeio em 
atendimento a proposta: 12050.997000/1210-02 emenda federal desti-
nada a estruturação da atenção básica transporte de equipe para secre-
taria Municipal de saúde”, no dia 08/04/2022 as 09h:00min. o edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede da prefei-
tura Municipal de Manga, praça coronel Bembém, 1477 - centro - cep 
39.460-000 - Manga (MG). informações: (38)3615-2112, e-mail: cpl.
manga@yahoo.com.br , www.manga.mg.gov.br. Manga, 23 de Março 
de 2022. Anastácio Guedes saraiva - prefeito Municipal.

preGÃo eLeTronico nº 0016/2022 - o Município de Manga-MG 
torna público que realizará licitação na modalidade pregão eletrônico, 
do tipo menor preço por item, nos termos do Decreto 10.024/19, das 
Leis 10.520/02, 8.666/93, para “aquisição de veículos, tipo motocicle-
tas 0 Km, (1º emplacamento) em atendimento a resolução ses/MG 
nº6.962, 04 de dezembro de 2019”, no dia 11/04/2022 as 09h:00min. o 
edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na sede da 
prefeitura Municipal de Manga, praça coronel Bembém, 1477 - cen-
tro - cep 39.460-000 - Manga (MG). informações: (38)3615-2112, 
e-mail: cpl.manga@yahoo.com.br , www.manga.mg.gov.br. Manga, 23 
de Março de 2022. Anastácio Guedes saraiva - prefeito Municipal.

cHAMADA pÚBLicA n°001/2022 - o Município de Manga-MG, 
através da secretaria Municipal de educação, vem realizar chamada 
pública Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 
do empreendedor Familiar rural, destinado ao atendimento ao pro-
grama nacional de Alimentação escolar (pnAe) nos termos da Lei nº 
11.947/2009, Lei 13.987/2020 e da resolução FnDe/cD nº 06/2020, 
para atender aos alunos da rede municipal de ensino, para o ano de 
2022, os interessados deverão apresentar a documentação para habili-
tação e proposta de preço, até o dia 18/04/2022 às 09:00 horas, na sede 
da prefeitura Municipal de Manga. situada à praça coronel Bembem, 
1.477, centro - cep 39.460-000 - Manga(MG).o edital completo e 
maiores informações poderão ser obtidos na sede da prefeitura Munici-
pal de Manga, no endereço acima citado. informações: (38)3615-2112 
e-mail: cplmanga@yahoo.com.br, www.manga.mg.gov.br. Manga, 23 
de Março de 2022. Anastácio Guedes saraiva - prefeito Municipal.

14 cm -23 1612332 - 1

Manhuaçu

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2022

- Torna público que se fará realizar abertura de licitação na modalidade 
“pregão eletrônico nº. 30/2022”, sob a forma de sistema de registro 
de preço – srp, do tipo Menor preço, julgamento por iTeM, visando 
à Contratação futura de serviços gráficos para as Secretarias Munici-
pais do Trabalho e Desenvolvimento social, de educação e de obras. 
sessão dia 11/04/2022 às 08h30min. As informações inerentes a pre-
sente publicação estarão disponíveis aos interessados no setor de lici-
tações, situada à praça cinco de novembro, 381 – centro, no horário 
de 09h00min às 11h00min e 13h00min às 16h00min. Através do e-mail 
licitacao@manhuacu.mg.gov.br ou através do site www.manhuacu.
mg.gov.br e no sistema BLL compras (www.bll.org.br). comissão per-
manente de Licitação. Manhuaçu/MG, 23 de março de 2022.

3 cm -23 1612221 - 1

Manhumirim

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº029/2022

pregão presencial nº 022/2022, Tipo: Menor preço por item, objeto: 
contratação de empresa(s) para aquisição de equipamentos para 
estruturação de estabelecimentos de saúde em atenção à resolução 
da secretaria de estado de Minas Gerais ses/MG nº 7.513, de 18 de 
Maio de 2021. entrega/protocolo dos envelopes de Documentação de 
Habilitação e proposta: 07/04/2022, até às 07h30min. Abertura da ses-
são, credenciamento e Julgamento: 07/04/2022, às 08h00min. Local: 
sala de reuniões da prefeitura rua roque porcaro Júnior 181, cen-
tro. regência legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Leis complementa-
res 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decretos Municipais 1.835/2007 e 
099/2015, subsidiariamente no que couber a Lei Federal 8.666/1993 e 
posteriores alterações, e demais condições fixadas no instrumento con-
vocatório. informações/edital: endereço acima, pelo fone: (33)3341-
9945,pessoalmente, dias úteis, de 07:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 
horas, no site www.manhumirim.mg.gov.br ou através do e-mail: licita-
cao@manhumirim.mg.gov.br. sérgio Borel corrêa, prefeito Municipal. 
Manhumirim/MG, 23 de março de 2022.

4 cm -23 1612128 - 1

Mariana

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

 EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO (DISP.) Nº 004/2022

procedimento (prc): nº 017/2022. objeto: contratação de empresa de 
engenharia para execução de serviços de repavimentação em paralele-
pípedo na rua Antônio olinto, bairro são Gonçalo em Mariana/MG. 
contratada: HF engenharia e construção LTDA, inscrita no cnpJ sob 
o nº 29.507.528/0001-33. Valor Total: r$ 56.964,02 (cinquenta e seis 
mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos). em estrita 
conformidade com os fundamentos legais do art. 24, inciso iV, da Lei 
8666/93 e Decreto Municipal nº 10.818/22. requisitante: Grazielle 
M. Coordenadora de Divisão e Expansão. Autorização e Ratificação: 
Ronaldo Camelo da Silva, Diretor Executivo do SAAE-Mariana/MG. 
Controle Interno: Geraldo Alex Miranda Bailão. Procurador Jurídico: 
emerson de Freitas oAB/MG 139.826.

3 cm -23 1612216 - 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 320220323204040027.



 8 – quinta-feira, 24 de Março de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Mário Campos

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE ATAS, TERMOS ADITIVOS E RATIFICAÇÃO

Atas ref. ao proc.32/22 pe11/22 Adj./Hom. p/ as emps:Ata:27/22–
Alpha & Ômega com. Ltda-r$2.370,80; Ata:28/22–Brumalimp Mat. 
de Limp. Descart. Ltda-r$1.200,00; Ata:29/21–silene Alves de Lima 
soares-r$22.689,00; Ata:30/22–sJ com. de ultil. eireli-r$ 8.749,80. 
Vig. 12 meses a partir de 11/03/2022.
Ata ref. ao proc.pL33/22 pe12/22 Adj/Hom. p/ a emp: Ata:31/22–iara 
ricardo ottoni-r$5.200,00. Vig. 12 meses a partir de 11/03/2022.
Atas ref. ao proc.39/22 pe17/22 – Adj./Hom. p/ as emps: raca & Dan-
cin confec. Ltda - r$5.200,00. Vig. 12 meses a partir de 11/03/2022.
Ext. 3º T.Aditivo ref.ao Contrato 11/19, Partes: PMMCxMisael 
pedrosa. concede reajuste passando o valor mensal do aluguel para 
r$1.857,94 e prorroga vig. c/ base no Art.57, ii, da Lei 8.666/93. p/ 
18/03/23. Ext. 4º T.Aditivo ref.ao Contrato 09/18, Partes: PMMCxEle-
vadores Atlas schindler Ltda. prorroga vig. c/ base no Art.57, ii, da Lei 
8.666/93. p/ 07/03/23. Ext. 1º T.Aditivo ref.ao Contrato 13/21, Partes: 
PMMCxPortal Soluções Ltda. Prorroga vig. c/ base no Art.57, II, da 
Lei 8.666/93. p/ 23/03/23. Ext. 1º T.Aditivo ref.ao Contrato 14/21, Par-
tes: PMMCxJMPM Consultores Associados. Prorroga vig. c/ base no 
Art.57, ii, da Lei 8.666/93. p/ 31/03/23.
Torna público a Ratificação/ 1º Termo de Credenciamento no processo 
202/2021, Inexig. 06/2021. Banco Bradesco S.A. R$80.000,00. Vig.12 
meses.

5 cm -23 1612114 - 1

Martinho Campos

Prefeitura Municipal
 CONTRATO Nº 009/2022. 

celebrado entre o Município de Martinho campos e a empresa cons-
TruTorA J. MAiA eireLe no valor global de r$ 352.298,11. pro-
cesso Licitatório nº 010/2022 Tomada de preço nº 001/2022. Wilson 
corrêa Alves Afonso de carvalho-prefeito Municipal.

1 cm -23 1612176 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 024/2022. 

pregão eletrônico srp nº 004/2022. objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição derecarga e abastecimento de oxigênio 
medicinal, e locação de Concentradores de Oxigênio. Data da Sessão: 
06/04/2022 às 14:00h. o edital está disponível no site: www.martinho-
campos.mg.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores 
informações: (37) 3524-1273. Wilson corrêa Alves Afonso de carva-
lho – prefeito Municipal.

2 cm -23 1612076 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 025/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2022.

 objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de publica-
ção em jornal de grande circulação no município de Martinho campos, 
no Estado de Minas Gerais ou na região e publicação no diário Oficial 
da União dos atos oficiais do município de Martinho Campos. Data da 
sessão: 07/04/2022 às 14:00h. o edital está disponível no site: www.
martinhocampos.mg.gov.br. Maiores informações: (37) 3524-1273. 
Wilson corrêa Alves Afonso de carvalho – prefeito Municipal.

2 cm -23 1612266 - 1

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022. 
Firmado com a empresa rAnGAp DisTriBuiDorA De ALiMen-
Tos LTDA, no valor global de r$ 201.004,20. processo Licitatório n° 
016/2022, pregão presencial srp n° 007/2022. Wilson corrêa Alves 
Afonso de carvalho – prefeito Municipal.

1 cm -23 1612045 - 1

Mathias Lobato

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022

A prefeitura Municipal de Mathias Lobato/MG, comunica que abrirá 
pregão presencial nº 006/2022, tendo como objeto: serviços de Bor-
racharia. A Abertura será dia 05/04/2022, às 08h00min na prefeitura 
Municipal de Mathias Lobato, na praça Artur Bernardes, nº 30, centro 
- Mathias Lobato/MG. informações no (33) 3284-1488 ou e-mail: lici-
tacaoml2021@gmail.com

Marcos Vinicius Ferreira souza - presidente da cpL

preGÃo presenciAL nº 007/2022
A prefeitura Municipal de Mathias Lobato/MG, comunica que abrirá 
pregão presencial nº 007/2022, tendo como objeto: aquisição de fogos 
de artifícios. A Abertura será dia 05/04/2022, às 10h00min na prefeitura 
Municipal de Mathias Lobato, na praça Artur Bernardes, nº 30, centro 
- Mathias Lobato/MG. informações no (33) 3284-1488 ou e-mail: lici-
tacaoml2021@gmail.com

Marcos Vinicius Ferreira souza - presidente da cpL
4 cm -23 1611958 - 1

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 001/2022 - PL 001/2022
 objeto: contratação de empresa para licenciamento de uso de siste-
mas de informática integrados, para a Gestão pública, com os serviços 
de conversão de dados, implantação, treinamento, manutenção, suporte 
técnico e acompanhamento para a câmara Municipal de Mathias 
Lobato/MG. Abertura das propostas, às 9h30m do dia 6 de abril de 
2022 na plataforma www.licitardigital.com.br. edital e demais infor-
mações: www.licitardigital.com.br. ildete Alves Barbosa, pregoeira.

2 cm -23 1611984 - 1

Matias Cardoso

Prefeitura Municipal
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 312/2021

Aviso de termo de cooperação. A companhia de Habitação do estado 
de Minas Gerais – coHAB Minas cnpJ/MF nº 17.161.837/0001-15 
e o Município de Matias cardoso/MG – cnpJ: 25.209.115/0001-11, 
celebraram Termo de cooperação Técnica nº 312/2021 assinado em 
23/12/2021. Objeto: definição das diretrizes, obrigações, prazos e 
demais questões relacionadas ao processo de regularização fundiária 
do conjunto Habitacional álvaro cordoval.- prazo: 36 meses contados 
a partir da data de sua publicação.

2 cm -23 1611964 - 1

Matozinhos

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO 02/PMM/2022

Processo Licitatório 03/PMM/2022, Inexigibilidade 01/PMM/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é cre-
denciamento de instituições Financeiras, autorizadas pelo Banco cen-
tral do Brasil, para prestação de serviços de concessão de empréstimoe 
ou renovação, mediante a consignação em folha de pagamento, aos 
servidores municipais efetivos, estáveis, aposentados e pensionistas da 
Administração direta do Poder Executivo municipal, com abertura para 
o dia 08/04/2022 às 09:30hs. o edital já está disponível no site www.
matozinhos.mg.gov.br. zélia Alves pezzini. prefeita Municipal. con-
tato (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.

AViso De LiciTAÇÃo ToMADA De preÇos 01/pMM/2022
processo Licitatório 22/pMM/2022, Tomada de preços 01/pMM/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é con-
tratação de empresa para elaboração de projetos de redimensionamento 
da rede elétrica e do luminotécnico do Mercado Municipal, incluindo 
planilha de custos baseada em fontes referenciadas, cronograma físico 
financeiro, Memorial Descritivo e acompanhamento da execução, atra-
vés de visitas técnicas, conforme edital e seus anexos, com abertura 
para o dia 11/04/2022 às 09:30hs. o edital já está disponível no site 
www.matozinhos.mg.gov.br. zélia Alves pezzini. prefeita Municipal. 
contato (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.

AViso De LiciTAÇÃo preGÃo eLeTronico 17/pMM/2022
processo Licitatório 23/pMM/2022, pregão eletrônico 17/pMM/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é con-
tratação de empresa para prestação de serviços de recepção, tratamento 
e destinação final dos rejeitos/resíduos sólidos provenientes da limpeza 
pública urbana deste Município em aterro sanitário, classe ii A, devida-
mente licenciado pelos órgãos competentes durante toda vigência con-
tratual, nas quantidades e condições descritas no Anexos I (Termo de 
referência), com abertura para o dia 07/04/2022 às 09:30hs. o edital 
já está disponível 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.

8 cm -23 1612140 - 1

Câmara Municipal
CONCURSO PÚBLICO 01/2018. 

Prorrogação de prazo. Considerando a convocação dos classificados no 
concurso público 01/2018, pAuLo cÉsAr BArBosA siLVA - Assis-
tente Administrativo nível iV, WArLeY roDriGues GuiMArAes 
– Vigia, roBerTA FerreirA cArDoso – Vigia, MoisÉs coiM-
BrA pereirA – Vigia e KeLLY FrAncA FonsecA – Advogada; 
considerando que a convocação para apresentação em 30 dias corridos 
dos documentos relacionados no edital concurso público 01/2018, fora 
publicada no dia 18 de fevereiro de 2022 no site da câmara Municipal 
de Matozinhos, bem como no Diário Oficial do Estado; Considerando 
o retardamento do Processo de Dispensa 07/2022 relativo aos exames 
laboratoriais e psiquiátricos; considerando que os candidatos pAuLo 
cÉsAr BArBosA siLVA e KeLLY FrAncA FonsecA apresen-
taram toda a documentação exigida no Edital do Concurso Público 
01/2018, faltando apenas os resultados dos exames laboratoriais. Con-
siderando os requerimentos apresentados pelos candidatos pAuLo 
cÉsAr BArBosA siLVA e KeLLY FrAncA FonsecA, no dia 
16 e 18 de março do corrente ano, respectivamente, para prorrogação 
do prazo para apresentação dos documentos; e considerando ainda, o 
que dispõe o item 16.3 do edital do concurso público 01/2018;o pre-
sidente Márcio Antônio dos santos, no uso de suas atribuições legais, 
prorroga o prazo dos candidatos pAuLo cÉsAr BArBosA siLVA e 
KeLLY FrAncA FonsecA em mais 30 dias para apresentação dos 
documentos faltantes ao setor de recursos Humanos.

5 cm -23 1612144 - 1

CONTRATO 10/2022 - PROCESSO 07/2022
 Dispensa de licitação. contratante câmara Municipal de Matozi-
nhos, cnpJ 20.229.423/0001-95 - contratado ocupAcionAL JMs 
LTDA, cnpJ sob o nº 12.474.562/0001-56. Valor r$2.160,00. início 
17/03/2022 e término 17/03/2023. Dotação orçamentária: 3.3.90.39.00 
– Ficha 17 – Fonte nº 100. presidente Márcio Antônio dos santos.

2 cm -23 1612057 - 1

Miradouro

Prefeitura Municipal
 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. Abertura dia 26/04/2022, 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 
25/03/2022. informações (32) 3753-1160 ou e-mail:premir2013@
yahoo.com.br.

2 cm -23 1612103 - 1

PREGÃO PRESENCIAL 013/2022
registro de preço para eventual contratação de empresa para forne-
cimento de medicamentos Éticos, Genéricos, similares e injetáveis 
com percentual de Desconto Tabela cMeD . Abertura dia 14/04/2022, 
às  13:30 horas na praça santa rita, 192 – Miradouro/MG. edital dis-
ponível no site da instituição www.miradouro.mg.gov.br  a partir do 
dia 04/04/2022. informações (32) 3753-1160 ou e-mail:premir2013@
yahoo.com.br.

2 cm -23 1612104 - 1

Monte Carmelo

Prefeitura Municipal
 RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO. EXTRATO DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO N° 12/2022,
 Forma: Eletrônica – Publicado na Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais dia 22/03/2022 página 08: no objeto,onde se lê: “Ata rp n° 
51/2022: A Dainers Medical eireli, cnpJ: 16.849.094/0001-08; Valor: 
r$ 118.948,09”, Lê se: “Ata rp n° 51/2022: A Dainers Medical eireli, 
cnpJ: 16.849.094/0001-08; Valor: r$ 246.683,00”. e onde se lê: Valor 
Global: r$ 7.667.620,55. Lê se: Valor Global: r$ 7.795.355,46. Monte 
carmelo, 23 de março de 2022. iscleris Wagner Gonçalves Machado 
– pregoeiro.

3 cm -23 1612429 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO SRP 
N° 27/2022 NA FORMA: ELETRÔNICA. 

A secretária Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que fará realizar no dia 05 de abril de 2022, às 09:00 horas 
o pregão srp n° 27/2022 – Modo de Disputa Aberto na Forma eletrô-
nica, tipo menor preço por item. objeto: reFere-se A reGisTro 
De preÇos pArA FuTurA e eVenTuAL AQuisiÇÃo De coM-
BusTíVeis DesTinADos A FroTA De VeícuLos e MáQui-
nAs perTencenTes Ao Município De MonTe cArMeLo 
– MG. entrega das propostas: a partir de 24/03/2022 no site www.lici-
tanet.com.br . Abertura da sessão do pregão eletrônico: 05/04/2022 
às 09:20mim no site www.licitanet.com.br . para obterem maiores 
informações os interessados poderão procurar o setor de Licitação, de 
08:00 às 11:30, e de 13:30 às 17:00 ou ligue (34) 3842-5880 ou ainda 
pelo e-mail licitacao@montecarmelo.mg.gov.br . o edital encontra-se 
a disposição dos interessados nos sites www.montecarmelo.mg.gov.br e 
www.licitanet.com.br, ou na sede da prefeitura. Monte carmelo, 22 de 
março de 2022. iscleris Wagner Gonçalves Machado – pregoeiro.

4 cm -23 1612363 - 1

Monte Santo 
de Minas

Prefeitura Municipal
 PROCESSO 0065/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 

020/2022 – AVISO DE PUBLICAÇÃO
 Torna público que realizará o preGÃo presenciAL 020/2022 de 
acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e Lei complemen-
tar nº 123/2006, no seguinte teor: implantação de registro de preços 
visando eventuais contratações de empresas especializadas na presta-
ção de serviços de manutenção preventiva e corretiva para veículos da 
Frota Municipal e de entes conveniados, com fornecimento de peças 
e acessórios genuínos ou originais de fábrica, tendo como critério de 
julgamento maior desconto sobre a Tabela Traz Valor, conforme espe-
cificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. O recebimento 
dos envelopes: habilitação e proposta comercial serão as 08h30min do 
dia07/04/2022. o edital estará disponível a partir de sua publicação no 
site www.transparencia.montesantodeminas.mg.gov.br

3 cm -23 1612358 - 1

Montes Claros

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO Nº. 114/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 065/2022
 Objeto: Aquisição de soros fisiológicos, atendendo a demanda da 
secretaria de saúde do município de Montes claros – MG. encaminha-
mento/recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: As 
propostas e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, 
exclusivamente por meio eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br. 
Apresentação das propostas e dos documentos de habilitação: Até às 
08h00min do dia 05 de abril de 2022. Abertura da sessão pública e 
do envio de lances: às 09h00min do dia 05 de abril de 2022. o edital 
está disponível no endereço eletrônico: https://licitacoes.montesclaros.
mg.gov.br/licitacoes

 Montes claros, 23 de março de 2022.
 Glennda santos cardoso

 pregoeira
4 cm -23 1611973 - 1

Consórcio Intermunicipal para 
o Desenvolvimento Ambiental 

Sustentável do Norte de 
Minas - CODANORTE

 PC 018/2022 PE 007/2022 
Aq. Veículos adaptados, 0 km. o presidente, eduardo r. Fonseca, homo-
loga e formaliza as seguintes Atas de registros de preços: ATA srp 
022/22 MABeLe c. VeicuLos eireLi, cnpJ 35.457.127/0001-19; 
Vr: r$137.190.000,00. Assina: camile V. Freitas; ATA srp 023/22 
sAn MArino ÔniBus LTDA, cnpJ 93.785.822/0001-06; 
Vr: r$27.420.000,00. Assina: sidnei V. silva; ATA srp 022/22 
TecAr MinAs A. serV. LTDA, cnpJ 01.739.520/0001-83; Vr: 
r$15.756.000,00. Assina: clodomir G. J. costa.
pc 019/2022 pp 002/2022 cont. prest. serv. manutenção prev. cor-
retiva. c/ forn. peças, p/ ar condicionado. o presidente, eduardo 
r. Fonseca, homologa a favor de Vitória silva Mendes–Mei, cnpJ 
35.264.805/0001-27-cTr 013/2022; Vitória silva Mendes p/ contra-
tada; Vr: r$23.957,13. Vigência: 18/03/2022 a 31/12/2022.
pc 020/22 pp 003/22 cont. prest. serv. Manut. corretiva e recarga 
impressoras. o presidente, eduardo r. Fonseca, homologa a favor de 
Lider copy c. M. serv.eireli, cnpJ 07.309.477/0001-00-cTr 014/22; 
Vr: r$14.526,00. Assina: Gilberto A. Miranda p/ contratada Vigência: 
18/03/22 a 31/12/22. 

4 cm -23 1612255 - 1

Fundação Hospitalar de 
Montes Claros

 AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 
ANÁLOGO À LICITAÇÃO Nº 13/2022.

 processo nº 14/2022. objeto: Aquisição de Medicamentos, com 
recurso do contrato Administrativo de repasse de recurso p0761/21-
01-Valora Minas, firmado com o Município de Montes Claros-MG. 
Data de envio das propostas: 24.03.2022 a 29.03.2022. Maiores infor-
mações no site: www.aroldotourinho.com.br ou pelo e-mail: comissa-
olicitacoes@aroldotourinho.com.br ou pelo telefone: (038) 2101-4069 
- setor de Licitações.

2 cm -21 1610893 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 
ANÁLOGO À LICITAÇÃO Nº 14/2022. 

processo nº 15/2022. objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospita-
lares, com recurso do contrato Administrativo de repasse de recurso 
P0761/21-01 – Valora Minas, firmado com o Município de Montes Cla-
ros-MG. Data de envio das propostas: 24.03.2022 a 30.03.2022. Maio-
res informações no site: www.aroldotourinho.com.br ou pelo e-mail: 
comissaolicitacoes@aroldotourinho.com.br ou pelo telefone: (038) 
2101-4069 - setor de Licitações.

2 cm -21 1611095 - 1

Morro do Pilar

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 013-2022

Torna público para conhecimento dos interessados o pregão presencial 
013-2022. cujo objetivo a aquisição de ferramentas, materiais e equi-
pamentos para uso na oficina mecânica da prefeitura de Morro do pilar. 
Data de abertura 06/04/2022 as 09:00. As informações poderão ser 
prestadas pelo telefone (31) 38665249 ou através do e-mail: licitacao@
morrodopilar.mg.gov.br. pregoeira Heide Ferreira da silva.

preGÃo presenciAL 014-2022
Torna público para conhecimento dos interessados o pregão presencial 
014-2022. cujo objetivo a aquisição de herbicida em atendimento a 
secretaria Municipal de obras e serviços urbanos de Morro do pilar. 
Data de abertura 08/04/2022 as 09:00. As informações poderão ser 
prestadas pelo telefone (31) 38665249 ou através do e-mail: licitacao@
morrodopilar.mg.gov.br. pregoeira Heide Ferreira da silva.

preGÃo presenciAL 015-2022
Torna público para conhecimento dos interessados o pregão presencial 
015-2022. cujo objetivo a contratação de pessoa jurídica especializada 
para a contratação de pessoa jurídica especializada para a realização de 
show Musical (banda de reconhecimento regional dos gêneros musi-
cais sertanejo e forró) para o dia 23/04/2022 no Festival esportivo de 
Verão e dias 29/04, 30/04 e 01/05 de 2022 no Festival Gastronômico da 
Banana. Data de abertura 07/04/2022 as 09:00. As informações poderão 
ser prestadas pelo telefone (31) 38665249 ou através do e-mail: licita-
cao@morrodopilar.mg.gov.br. pregoeira Heide Ferreira da silva.

5 cm -23 1611961 - 1

Mutum

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO - 

PROCESSO LICITATÓRIO 020/2022,
pregão eletrônico n.º 012/2022. A p.M. de Mutum/MG, torna público 
os extratos dos contratos a seguir: Contrato nº 044/2022: Empresa 
BAMAQ s/A BAnDeirAnTes MáQuinAs e eQuipAMen-
Tos, inscrita no cnpJ sob nº 18.209.965/0001-54, com o valor de 
r$ 1.556.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta e seis mil reais); 
contrato nº 045/2022: empresa DeVA VeícuLos LTDA, inscrita no 
cnpJ sob nº 23.762.552/0003-02, com o valor de r$ r$ 431.000,00 
(quatrocentos e trinta e um mil reais). prefeitura do Munícipio de 
Mutum/MG, 23 de março 2022.

3 cm -23 1612419 - 1

Nanuque

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 016/2022

A prefeitura Municipal de nanuque/MG torna público que realizará o 
pregão presencial – 016/2022 registro de preços para futura e even-
tual aquisição de medicamentos para serem dispensados a pacientes 
de hemodiálise, mandados, crianças e idosos na farmácia básica para 
um período de 12 (doze) meses.  Abertura será às 09:00h do dia 06 de 
abril de 2022. o edital poderá ser obtido na íntegra na prefeitura de 
nanuque ou através do site www.nanuque.mg.gov.br. Larissa Freitas 
de Jesus- pregoeira

AViso De LiciTAÇÃo – preGÃo presenciAL 017/2022
A prefeitura Municipal de nanuque/MG torna público que realizará o 
pregão presencial – 017/2022 registro de preços para futura e eventual 
aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para uso nas uni-
dades de saúde bucal e no ceo – centro de especialidades odontológi-
cas do município de nanuque-MG.  Abertura será às 09:00h do dia 07 
de abril de 2022. o edital poderá ser obtido na íntegra na prefeitura de 
nanuque ou através do site www.nanuque.mg.gov.br. Larissa Freitas 
de Jesus- pregoeira

AViso De LiciTAÇÃo – preGÃo presenciAL 015/2022
A prefeitura Municipal de nanuque/MG torna público que realizará o 
pregão presencial – 015/2022 registro de preços para futura e eventual 
aquisição de material esportivo para atender as necessidades da esco-
linha de futebol dos bairros da reta e romilda ruas.  Abertura será às 
09:00h do dia 12 de abril de 2022. o edital poderá ser obtido na íntegra 
na prefeitura de nanuque ou através do site www.nanuque.mg.gov.br.  
Larissa Freitas de Jesus- pregoeira

AViso De LiciTAÇÃo – preGÃo presenciAL 019/2022
A prefeitura Municipal de nanuque/MG torna público que realizará o 
pregão presencial – 019/ 2022 registro de preços para futura e eventual 
aquisição de recarga de cartuchos e tonner para atender a demanda das 
secretarias do município e de seus diversos programas.  Abertura será às 
09:00h do dia 08 de abril de 2022. o edital poderá ser obtido na íntegra 
na prefeitura de nanuque ou através do site www.nanuque.mg.gov.br. 
Larissa Feitas de Jesus- pregoeira

 
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 320220323204040028.
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AViso De LiciTAÇÃo – preGÃo eLeTronico 008/2022

A prefeitura Municipal de nanuque/MG torna público que realizará o 
pregão eletrônico – 008/2022. registro de preço para futura e eventual 
aquisição de materiais e reagentes para agencia transfusional do hospi-
tal e pronto socorro Municipal renato Azeredo. Abertura será às 09 h 
do dia 13 de abril de 2022. o edital poderá ser obtido na íntegra na pre-
feitura de nanuque ou através do site www.nanuque.mg.gov.br. Larissa 
Freitas de Jesus- pregoeira

AViso De LiciTAÇÃo – preGÃo eLeTronico 006/2022
A prefeitura Municipal de nanuque/MG torna público que realizará o 
pregão eletrônico – 006/2022. registro de preço para futura e eventual 
aquisição registro de preços para futura e eventual aquisição de emul-
são asfáltica rL 1c destinada à manutenção das vias do município de 
nanuque-MG. Abertura será às 14:00h do dia 07 de abril de 2022. o 
edital poderá ser obtido na íntegra na prefeitura de nanuque ou através 
do site www.nanuque.mg.gov.br. Larissa Freitas de Jesus- pregoeira

AViso De LiciTAÇÃo – ToMADA De preÇos 007/2022
o Município de nanuque/MG torna público que às 09h  do dia 11 de 
abril  de 2022 estará realizando a  sessão pública para abertura da ses-
são de Licitação correlato ao processo Licitatório nº 054/2022- Tomada 
de preços nº 007/2022 o qual tem por objeto a contratação de empresa 
para execução da ampliação da quadra de areia na lagoa dos namora-
dos -neste município de nanuque-MG. Município de nanuque, Larissa 
Freitas de Jesus - presidente da cpL.

AViso De LiciTAÇÃo – preGÃo presenciAL 020/2022
A prefeitura Municipal de nanuque/MG torna público que realizará o 
pregão presencial – 020/2022 registros de preços para futura e eventual 
prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva de impres-
soras das diversas secretarias da prefeitura do município de nanuque 
– MG. Abertura será às 14:00h do dia 11 de abril de 2022. o edital 
poderá ser obtido na íntegra na prefeitura de nanuque ou através do site 
www.nanuque.mg.gov.br. Larissa Freitas de Jesus- pregoeira

AViso De LiciTAÇÃo – preGÃo presenciAL 019/2022
A prefeitura Municipal de nanuque/MG torna público que realizará o 
pregão presencial – 019/ 2022 registro de preços para futura e eventual 
aquisição de recarga de cartuchos e tonner para atender a demanda das 
secretarias do município e de seus diversos programas.  Abertura será às 
09:00h do dia 08 de abril de 2022. o edital poderá ser obtido na íntegra 
na prefeitura de nanuque ou através do site www.nanuque.mg.gov.br. 
Larissa Feitas de Jesus- pregoeira

AViso De LiciTAÇÃo – preGÃo presenciAL 018/2022
A prefeitura Municipal de nanuque/MG torna público que realizará o 
pregão presencial – 018/ 2022 registro de preços para futura e eventual 
refere-se aquisição de materiais para atender ao setor de nutrição do 
Hospital e pronto socorro Municipal renato Azeredo/Mrn.  Abertura 
será às 09:00h do dia 26 de abril de 2022. o edital poderá ser obtido 
na íntegra na prefeitura de nanuque ou através do site www.nanuque.
mg.gov.br. Larissa Feitas de Jesus- pregoeira

AViso De LiciTAÇÃo – preGÃo eLeTronico 007/2022
A prefeitura Municipal de nanuque/MG torna público que realizará o 
pregão eletrônico – 007/2022. registro de preço para futura e eventual 
aquisição de material permanente para atender as instituições de ensino 
Municipal, coordenadas pela secretaria Municipal de educação.  Aber-
tura será às 09:00h do dia 27 de abril de 2022. o edital poderá ser 
obtido na íntegra na prefeitura de nanuque ou através do site www.
nanuque.mg.gov.br. Larissa Freitas de Jesus- pregoeira

22 cm -23 1612138 - 1

Nazareno

Prefeitura Municipal
PRP 021/22 – 15/22

Torna público prp 021/22 n° 015/22, obj: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado, climati-
zadores, cortinas de ar, prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva, instalação e desinstalação, recarga de gás, Abertura: 
05/04/22 às 9h. prp n° 015/22, obj: registro de preços para futura e 
eventual aquisição de suprimentos de informática, Abertura: 06/04/22 
às 9h. edital: www.nazareno.mg.gov.br. José Heitor Guimarães de car-
valho - prefeito.

2 cm -23 1612366 - 1

Nova Lima

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 044/2021
o Município de nova Lima torna público que realizará licitação na 
modalidade concorrência pública nº 044/2021. objeto:reforma 
da escola Harold Jones, nova Lima/MG. A abertura dar-se-á no dia 
02/05/2022 às 14:00 h na rua Bias Fortes, nº 62 – 2° andar, centro – 
nova Lima/MG. o edital estará disponível a partir do dia 24/03/2022 
no site www.novalima.mg.gov.br e no Departamento de contratos e 
Licitações da prefeitura Municipal de nova Lima. nova Lima, 23 de 
março de 2022.

2 cm -23 1612318 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS -Nº 03/2022

o Município de nova Lima torna público, que fará realizar o pregão 
Presencial Registro de Preços - nº 03/2022. Licitação Exclusiva - ME/
epp Lc 123/06. objeto:contratação de empresa especializada para 
ministrar curso de Qualificação, Reciclagem e Formação de armamento 
e tiro aos integrantes da Guarda civil Municipal em cumprimento da 
portaria nº 003-cGcsp/DireX/pF/DF de 03 de dezembro de 2020 do 
Município de nova Lima.Data de realização 05/04/2022 às 13:30 h. o 
edital poderá ser retirado no site www.novalima.mg.gov.br,em portal 
da Transparência/publicações. nova Lima, 23 de março de 2022. o/A 
pregoeiro/a.

3 cm -23 1612089 - 1

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2021

o Município de nova Lima torna público que será reaberto o pregão 
presencial nº 153/2021. objeto:Aquisição de licenças de software 
Adobe creative cloud for Teams All Apps pelo período de 24 (vinte 
e quatro) meses no formato de subscrição, isto é, cessão temporária 
do direito de uso do software conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste edital do Município de nova Lima.Data 
de realização 05/04/2022 às 09:00 h. o edital poderá ser retirado no 
site www.novalima.mg.gov.br,em portal da Transparência/publicações. 
nova Lima, 24 de março de 2022. A pregoeira.

3 cm -23 1612090 - 1

Nova Serrana

Prefeitura Municipal
DIVULGAÇÃO DA LISTA FINAL DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO SEMEC 01/2022/EDUCAÇÃO 
 o Município de nova serrana, através da secretaria Municipal de edu-
cação e cultura, torna público que no dia 21 de março de 2022 será 
divulgado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado 01/2022 
da educação. A lista contendo todos os nomes estará disponível no 
quadro de avisos localizado na sede da secretaria Municipal de edu-
cação e Cultura e Diário Oficial do Município (https://www.novaser-
rana.mg.gov.br/portal/diario-oficial) a partir do dia 21/03/2022. Em 
21/03/22. euzebio rodrigues Lago – prefeito Municipal.

2 cm -23 1612399 - 1

Oliveira

Prefeitura Municipal
ERRATA DE EDITAL DO PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 035/2022 
 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022.Objeto: Execução de drena-
gem em parte da rua Antônio carlos Ferreira Filho e pavimentação 
em toda sua extensão, através do Convênio nº 902423/2020, Operação 
1071846-69, Caixa Econômica Federal e Ministério do Desenvolvi-
mento regional, Territorial e urbano, mediante solicitação da secre-
taria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.Inclusão do Anexo XVII 
ao edital (planilha de composição de custos unitários) e prorrogação 
da data de Abertura para 12/04/2022, às 13h00min. o edital e a ínte-
gra da errata estão disponíveis em www.oliveira.atende.net. oliveira, 
23 de março de 2022. priscila porto Fagundes, comissão permanente 
de Licitação.

3 cm -23 1612387 - 1

Ouro Preto

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2022.

Torna público o pregão eletrônico nº.11/2022 - contratação de institui-
ção financeira para arrecadação integrada ao PIX dos tributos e demais 
receitas municipais com vinculação aos Documentos de Arrecada-
ção Municipal – DAM, com código de barras, padrão FeBrABAn, 
com prestação de contas por meio de integração via Api (Application 
programming interface) ou meio magnético (Arquivo de retorno) dos 
valores arrecadados. recebimento das propostas por meio eletrônico 
no site www.bllcompras.org.br: De 24/03/2022 às 14:00 horas até 
06/04/2022 às 08:00 horas. início da sessão de disputa prevista para o 
dia 06/04/2022 às 10:00 horas. edital no site www.ouropreto.mg.gov.
br, link Licitações e no site www.bllcompras.org.br: informações: (31) 
3559-3301. Hállan Vinícius Araújo nepomuceno - pregoeiro.

3 cm -23 1612309 - 1

Padre Paraíso

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2022
o Município de padre paraíso/MG comunica que abrirá processo Lici-
tatório nº. 043/2022, Modalidade pregão presencial nº. 015/2022, cujo 
objeto é a contratação de empresa para fornecimento de material grá-
fico e impressos diversos para manutenção das Secretarias Municipais 
de padre paraíso/MG. A Abertura será dia 12/04/2022 às 08h00min, 
na sala de Licitação da prefeitura Municipal de padre paraíso, rua 
prefeito orlando Tavares, 10, centro - cep: 39.818-000. informações: 
Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim Costa Reis – Presidente da 
cpL, pelos e-mails: licitacaopp@gmail.com / licitacao@padreparaiso.
mg.gov.br ou pelo site: www.padreparaiso.mg.gov.br.

3 cm -23 1612113 - 1

Pai Pedro

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP

Aviso De Licitação - processo Licitatorio nº 034/2022, pregão eletrô-
nico nº 014/2022-srp, torna público o aviso de licitação, objetivando 
aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar, protetores de câmara e 
bicos para atender as necessidades das secretarias desta municipali-
dade. recebimento da(s) proposta(s): de 23/03/2022 às 07:00h até 
05/04/2022 até 07:45h – Abertura da(s) proposta(s): 05/04/2022 às 
08:15h – início da sessão de Disputa de preços: 05/04/2022 às 08:30h. 
interessados manter contato pelo endereço eletrônico da Bolsa Brasi-
leira de Mercadorias no site: http://bbmnetlicitacoes.com.br/, portal de 
Transparência, ou ainda, no setor de Licitações do município, endereço 
rua são pedro, 518, centro, pai pedro-MG-23/03/2022 – elieser T. p. 
santos-pregoeiro.

 preGÃo eLeTrÔnico nº 015/2022-srp
Aviso De Licitação - processo Licitatorio nº 035/2022, pregão ele-
trônico nº 015/2022-srp, torna público o aviso de licitação, objeti-
vando aquisição de veículo tipo picK up zero km para atender as 
necessidades da secretaria municipal de assistência social desta muni-
cipalidade. recebimento da(s) proposta(s): de 23/03/2022 às 07:00h 
até 05/04/2022 até 09:45h – Abertura da(s) proposta(s): 05/04/2022 às 
10:15h – início da sessão de Disputa de preços: 05/04/2022 às 10:30h. 
interessados manter contato pelo endereço eletrônico da Bolsa Brasi-
leira de Mercadorias no site: http://bbmnetlicitacoes.com.br/, portal de 
Transparência, ou ainda, no setor de Licitações do município, endereço 
rua são pedro, 518, centro, pai pedro-MG-23/03/2022 – elieser T. p. 
santos-pregoeiro.

 processo nº 036/2022
Torna público que fará realizar ToMADA De preÇos nº 001/2022, 
referente ao processo nº 036/2022, no dia 13/04/2022 às 08h30min, 
na sede da prefeitura Municipal, localizada na rua são pedro, 518, 
centro, objetivando a contratação de empresa especializada para 
reforma e construção do almoxarifado da Farmácia de Minas desta 
municipalidade. cadastramento até as 13h00min do dia 07/04/2022. 
o edital poderá ser adquirido na prefeitura Municipal, no horário de 
07:00h às 13:00h. pai pedro-MG, 23/03/2022-elieser T. p. santos -pre-
sidente da cpL.

8 cm -23 1612162 - 1

Pains

Prefeitura Municipal
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

DO PREGÃO 016/2022 
A prefeitura Municipal de pains torna público a todos os interessados 
a realização do processo Licitatório nº 038/2022. Modalidade: pregão 
Presencial Nº 016/2022. Objeto: Contratação de 01 (um) profissional 
educador físico para prestação de serviços na Academia da saúde “pro-
fessora nilma Vilela de Almeida” do Município de pains/MG.Abertura 
da sessão: às 9h do dia 07 de abril de 2022. Local: setor de Licita-
ções, situado à praça Tonico rabelo, 164 – centro – pains/MG. Tel: 
(37) 3323-1285. Karina paula rodrigues silva, pregoeira. end: www.
pains.mg.gov.br

3 cm -23 1611976 - 1

Pará de Minas

Prefeitura Municipal
TERMO DE ANULAÇÃO, PRO 0001922/2022. 

o secretário Municipal de Gestão pública, no uso das atribuições 
legais, e em conformidade com o art 197 da Lei nº 5.264/2011; consi-
derando o teor constante dos autos de nº pro 0001922/2022, notada-
mente o parecer jurídico de fls. 10 a 12 e toda sua fundamentação; Con-
siderando a necessidade de sanar a ilegalidade; resoLVe: AnuLAr 
a certidão de fls. 07 – PRO 0001922/2022, que eliminou a candidata 
Maria cordeiro simão, aprovada no concurso público nº 2018 para o 
cargo de Professor Auxiliar da Educação Básica, por ausência de assi-
natura no Termo de posse. pará de Minas, 23 de março de 2022. sérgio 
raimundo Marinho secretário Municipal de Gestão pública

3 cm -23 1612166 - 1

Passa Quatro

Prefeitura Municipal
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 002/2022

 partes: Associação Mineira de Municípios - AMM e a prefeitura Muni-
cipal de passa Quatro/MG. objeto: utilização da ferramenta eletrônica 
AMM LiciTA by Licitar Digital. Vigência: 22/03/2022 até 31/12/2022. 
Henrique nogueira Gonçalves – prefeito Municipal

1 cm -23 1612315 - 1

AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. 
objeto: registro de preços visando a aquisição eventual e parcelada 
de gás de cozinha - GLp 13 KG. início do certame dia 08/04/2022 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 -23 1612299 - 1

AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022. 
objeto: registro de preços visando a contratação de empresa para pres-
tação de serviços eventuais de sonorização e iluminação. início do 
certame dia 07/04/2022 às 08h30m. informações na prefeitura, rua 
Tenente Viotti, nº 331. Tel. (35) 3371-5000. edital no site www.passa-
quatro.mg.gov.br/governo-licitacoes.php-www.licitacoes.caixa.gov.br. 
carlos Alberto de Moura – pregoeiro. 

2 cm -23 1612301 - 1

EXTRATO DE CERTAME DESERTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

objeto: registro de preços visando a aquisição eventual e parcelada 
de gás de cozinha – GLp 13kg. sessão realizada no dia 22/03/2022, 
sendo que a pregoeiro declarou DeserTo o certame. informações na 
prefeitura, rua Tenente Viotti, nº 331. Tel.: (35) 3371-5000. edital no 
site http://www.passaquatro.mg.gov.br/governo-licitacoes.php. carlos 
Alberto de Moura - pregoeiro

2 cm -23 1612308 - 1

 AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. 
objeto: contratação de empresa para construção e instalação de cober-
tura em estrutura metálica. sessão dia 12/04/2022 às 09h30m. infor-
mações na prefeitura, rua Tenente Viotti, nº 331. Tel. (35) 3371-5000. 
edital no site http://www.passaquatro.mg.gov.br/governo-licitacoes.
php. Lívia rocha Loures – presidente da comissão permanente de 
Licitação 

2 cm -23 1612304 - 1

EXTRATO DE CERTAME FRACASSADO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. 

objeto: registro de preços visando a aquisição eventual e parcelada 
de gás de cozinha – GLp 13kg. sessão realizada no dia 04/02/2022. 
sendo que a pregoeiro declarou FrAcAssADo o certame, na data 
de 22/02/2022. informações na prefeitura, rua Tenente Viotti, nº 331. 
Tel.: (35) 3371-5000. edital no site http://www.passaquatro.mg.gov.br/
governo-licitacoes.php. carlos Alberto de Moura - pregoeiro

2 cm -23 1612307 - 1

Passos

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 020/2022 
 o Município de passos/MG, torna público que será realizada licitação 
para contratação de empresa para locação de estruturas (fechamento 
em chapa metálica, palcos, banheiros químicos, gransil, tendas e treli-
ças) para atendimento da secretaria Municipal de cultura e patrimônio 
Histórico, da secretaria Municipal de esporte, Lazer e Juventude, da 
secretaria Municipal de educação e da secretaria Municipal de saúde 
e secretaria Municipal de indústria, comércio e Turismo na modali-
dade pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços, do tipo 
Menor preço por item.o edital está à disposição nos sites http://pas-
sosportaltransparencia.portalfacil.com.br/licitacoeshttps://www.lici-
tacoes-e.com.br/aop/. Abertura da sessão dia 06/04/22 às 08h30min. 
Local: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/. passos/MG, 23 de março 
de 2022. Diego rodrigo de oliveira - prefeito Municipal

4 cm -23 1612012 - 1

Patos de Minas

Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Rede de Urgência e 

Emergência da Região Ampliada 
Noroeste - CISREUNO

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N° 04/2022
pregão eletrônico 04/2022 - Através de seu pregoeiro – Adão pereira 
da silva, comunica que fará realizar às 09h00min horas do dia 06 de 
abril de 2022, licitação tipo menor preço por item, que tem por objeto 
a contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de sof-
tware por prazo determinado (locação), com atualização mensal, que 
garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, con-
versão, implantação, assistência técnica de sistema de gestão pública 
e treinamento, para diversas áreas do consórcio, e comunica que o edi-
tal poderá ser acessado/retirado no site: www.bnc.org.br e/ou solici-
tado através do email cisreunolicita@gmail.com. Maiores informações 
pelo telefone (34) 99692-6444 de 08h00 as 11h00 e de 13h00 as 17h00. 
patos de Minas/MG, 23 de Março de 2022.

3 cm -23 1612125 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N° 05/2022
pregão eletrônico 05/2022 - sistema de registro de preços 01/2022 – 
Através de sua pregoeira – Ana paula sanchez da cruz, comunica que 
fará realizar às 9h00min horas do dia 06 de Abril de 2022, licitação 
tipo menor preço por iTeM, que tem por objeto o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de AMBuLÂnciAs Tipo A e Tipo D 
-(VeícuLos noVos, nos termos da Lei nº 6.729/79, e especialmente 
item 2.12 do Anexo da Deliberação CONTRAN n° 64/2008 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie para a modalidade), ano de 
fabricação mínimo 2021 destinados ao cisreuno, e comunica que o 
edital poderá ser acessado/retirado no site: www.bnc.org.br e/ou solici-
tado através do email cisreunolicita@gmail.com. Maiores informações 
pelo telefone (34) 99692-6444 de 08h00 as 11h00 e de 13h00 as 17h00. 
patos de Minas/MG, 23 de Março de 2022.

3 cm -23 1612167 - 1

Peçanha

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL 11/2022- PL 36/2022

 objeto: registro de preços para Aquisição de combustíveis líquidos 
para os veículos pertencentes à prefeitura do Município de peçanha/
MG. Data Abertura: 05/04/2022 às 09:00 horas. Local: sede da pre-
feitura. edital: www.pecanha.mg.gov.br ou no e-mail: licitapecanha@
gmail.comTel.: (33) 3411-2572 –pregoeiro: John G.K.o. santos

2 cm -23 1612316 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA PREÇO 4/2022
pL 35/2022- objeto: contratação empresa prestação serviços obra 
engenharia e Fornecimento Material, para calçamento em piso con-
creto pré-Moldado intertravado e Drenagem profunda da Av. José 
pinto Da rocha, centro Atendendo À secretaria Municipal de obras, 
Transportes e serviços urbanos conf. conv. 1491001952/2021/
seGoV/pADeM, conforme Memorial Descritivo, Memória cálculo, 
BDi, cFF, p.o, composição e Demais Documentos. Data Abertura: 
08/04/2022, às 09:00h. Local: sede da prefeitura. edital completo: 
site-www.pecanha.mg.gov.br. Mais informações: (33) 3411-2572, 
e-mail: licitação@pecanha.mg.gov.brpresidente da cpL: Vanderlei 
rodrigues de oliveira

3 cm -23 1611979 - 1

Pedra Azul

Prefeitura Municipal
PP-SRP 015/2022

prefeitura de pedra Azul/MG, torna-se público a realização do pp-srp 
015/2022, tipo Menor preço por item, em 05/04/2022 às 09:00 horas, 
objetivando registro de preços para futuras e eventuais contratações 
de empresa especializadas nas realizações de serviços gráficos, para 
atendimentos das demandas desta municipalidade. Licitação com itens 
exclusivos para ME/EPP/Equiparadas e ampla participação. Edital com 
informações complementares no site www.pedraazul.mg.gov.br

Rosalvo de Oliveira Filho - Pregoeiro Oficial
2 cm -23 1612214 - 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 320220323204040029.



 10 – quinta-feira, 24 de Março de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Câmara Municipal
PP 002/2022

rua Justino ruas, 240 - centro - cnpJ: 26.219.360/0001-72 - Fone: 
(33) 3751-2039 - processo 007/2022 - pregão presencial 002/2022 - 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêne-
ros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios em geral para aten-
der a demanda da câmara Municipal de pedra Azul/MG. Abertura dia 
06/04/2022 às 9h30min - Ediléia Pinheiro Ferreira (Pregoeira Oficial).

2 cm -23 1612320 - 1

Pedro Teixeira

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 040/2022
cHAMADA pÚBLicA nº 001/2022. A prefeitura Municipal de 
peDro TeiXeirA/MG torna público que receberá os envelopes con-
tendo documentos e propostas, da cHAMADA pÚBLicAnº 001/2022, 
até as 17h00min, do dia 14/04/2022, objetivando a obtenção de pro-
postas de credenciamento de Agricultores Familiares, Associações, ou 
cooperativas da Agricultura Familiar visando a posterior aquisição de 
gêneros e produtos alimentícios industrializados e in natura da Agricul-
tura Familiar e empreendedor Familiar rural para o atendimento ao 
programa nacional de Alimentação escolar – pnAe, conforme especi-
ficado no presente Edital. As informações sobre o edital estão à disposi-
ção 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 ou no e-mail licitacao@pedroteixeira.mg.gov.br. A licitação será 
regida pela Lei Federal 11.947/2009 e resoluções vigentes do FnDe e 
a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como por leis especí-
ficas relacionadas ao objeto desta licitação e demais condições fixadas 
neste edital. Pedro Teixeira/MG, 23 de março de 2022. Gabriel Bruno 
Moreira campos – cpL.

5 cm -23 1612002 - 1

Pequi

Prefeitura Municipal
 INEXIGIBILIDADE Nº 017/2021. 

Torna público que realizou Processo Licitatório nº 106/2021 - Inexi-
gibilidade nº 017/2021. objeto: contratação de serviços Advocatícios 
para que patrocine demanda judicial visando à recuperação dos valores 
não repassados corretamente ao FunDeB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da educação, por repercussão da inobservância do piso mínimo 
estabelecido para o VMAA do FUNDEF (já extinto) no ano de 2006, 
firmando Contrato com a Empresa Monteiro e Monteiro Advogados 
Associados, inscrita no cnpJ sob o nº 35.542.612/0001-90 no valor 
de r$ 0,15 (quinze centavos) por cada r$ 1,00 (um real) do proveito 
econômico da demanda, decorrente da recuperação das diferenças que 
não foram repassadas ao Município, das cotas vencidas, assim enten-
dido do valor total da condenação. o contrato terá a duração de 60 
(sessenta) meses.
ineXiGiBiLiDADe nº 018/2021. Torna público que realizou pro-
cesso Licitatório nº 107/2021 - Inexigibilidade nº 018/2021. Objeto: 
contratação de serviços Advocatícios para que patrocine demanda 
judicial visando à recuperação dos valores não repassados correta-
mente ao extinto FUNDEF, em razão da inobservância dos critérios 
legais para a fixação do VMAA, firmando Contrato com a Empresa 
Monteiro e Monteiro Advogados Associados, inscrita no cnpJ sob o 
nº 35.542.612/0001-90 no valor de r$ 0,15 (quinze centavos) por cada 
r$ 1,00 (um real) do proveito econômico da demanda, decorrente da 
recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, das 
cotas vencidas, assim entendido do valor total da condenação. o con-
trato terá a duração de 60 (sessenta) meses.
ineXiGiBiLiDADe nº 019/2021.Torna público que realizou pro-
cesso Licitatório nº 108/2021 - Inexigibilidade nº 019/2021. Objeto: 
para contratação de serviços Advocatícios para que patrocine demanda 
judicial, visando à recuperação dos valores não repassados correta-
mente ao INSS e demais regimes de Previdência, para fins de Compen-
sação de Créditos previdenciários pelo sistema - COMPREV, firmando 
contrato com a empresa Monteiro e Monteiro Advogados Associados, 
inscrita no cnpJ sob o nº 35.542.612/0001-90, no valor de r$ 0,15 
(quinze centavos) por cada r$ 1,00 (um real) do proveito econômico 
da demanda, decorrente da recuperação das diferenças que não foram 
repassadas ao Município, das cotas vencidas, assim entendido do valor 
total da condenação. o contrato terá a duração de 60 (sessenta) meses.

9 cm -23 1612361 - 1

Periquito

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2022

 registro de preços, abertura às 13 horas, dia 06/04/2022, visando con-
tratação de empresa especializada em operação tapa buraco e constru-
ção de redutor de velocidade (lombada) em cBuQ(concreto betumi-
noso usinado a quente) com fornecimento da massa asfáltica, incluindo 
pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte. edital na sede 
da prefeitura, sala da comissão permanente de Licitação, av. senador 
Getúlio de carvalho, 271, centro, ou site: www.periquito.mg.gov.br. 
Mais informações: Telefones: (33) 3298-3010 / 3298-3013.

2 cm -23 1612131 - 1

Piedade de 
Ponte Nova

Prefeitura Municipal
ATO DE VALIDAÇÃO DE CARGA 

HORÁRIA DE AENP Nº 01/2021
secretaria Municipal de educação. sistema Municipal de ensino. Ato 
de Validação de carga Horária de Aenp nº 01/2021. nos termos do 
Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.188 de 23/03/2018; Decreto Municipal 
nº 017 de 22/04/2020; parecer cne/cp nº 05/2020, de 28/04/2020; 
8º da resolução cMe nº 08 de 04/06/2020; Lei Federal nº 14.040 de 

18/08/2020. processo cMe nº 04pLe/2021-001 e parecer cMe nº 
001/2021, fica Validada a carga horária das atividades escolares não 
presenciais realizadas pelo núcleo escolar M. “Dom Viçoso”, e. de 
educação especial “Jacira Martins de Melo” e ceMei “Dona Luiza 
Martins dos passos”, 1º, 2º, 3º e 4º Bimestres, do ano letivo de 2021, 
para fins de cumprimento da carga horária mínima anual obrigató-
ria e desnecessidade de realização de reposição de carga horária de 
forma presencial. Município de piedade de ponte nova/MG. roberto 
carlos Viana rabello. secretário Municipal de educação. portaria nº 
04/2017. Autorizada. sistema Municipal de ensino. Lei Municipal nº 
1.188/2018. Art. 8º, § 2º c/c Art. nº 11, iV da Lei Federal nº 9.394/96.

4 cm -23 1612262 - 1

Pintópolis

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

Extrato da ata de registro de preços n°07/2022 do pregão presencial 
nº 015/2022. partes: contratante: Município de pintópolis/mg. cnpJ: 
01.612.481/0001-59, contratado: Maria das Dores Gonçalves de Men-
donça, cnpJ: 40.910.350/0001-00 objeto: “ Ata de registro de preços 
para contratação de micro empresas-me, empresas de pequeno porte-
epp ou equiparadas no ramo de fornecimento de refeições self -ser-
vice e Marmitex, preparadas nas dependências da licitante destinado 
aos funcionários do município de pintópolis que tenham direito a este 
benefício, e autoridades em visita ou a trabalho no Município. Data 
de assinatura da ata de registro de preços 22/03/2022.Ley Lopes dos 
santos– prefeito.

3 cm -23 1611967 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
Extrato da ata de registro de preços n°06/2022 do pregão presencial 
nº 014/2022. partes: contratante: Município de pintópolis/mg. cnpJ: 
01.612.481/0001-59, contratado: sergio Vanilson Vieira do nasci-
mento, cnpJ: 27.181.758/0001-20 objeto: “ Ata de registro de preços 
para eventual e futura contratação de empresas para prestação de ser-
viços de transporte a locação de veículos, com condutor e combustí-
vel, objetivando o deslocamento para apoio das atividades da secretaria 
Municipal de obras. Data de assinatura da ata de registro de preços 
22/03/2022.Ley Lopes dos santos– prefeito.

3 cm -23 1611965 - 1

Poços de Caldas

Departamento Municipal de 
Água e Esgoto - DMAE

 EXTRATO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 009/2022

 ArT. 61 § Único – Lei 8666/93.contrato de prestação de serviços nº 
009/2022 – Dispensa de Licitação nº 002/2022 - processo nº 004/2022 
- contratante: Departamento Municipal de água e esgoto de poços 
de caldas - contratada: BH suL serViÇos especiALizADos 
eireLi - objeto: contratação de serviços Terceirizados de Limpeza 
e Conservação Predial em áreas internas e externas do Dmae - Prazo 
de Execução e Vigência do Contrato: 04 ( quatro) meses - Valor: R$ 
42.400,00 ( quarenta e dois mil e quatrocentos reais) – condições de 
pagamento: o pagamento será realizado em 15(quinze) dias contados 
do recebimento definitivo do serviço - Dotação Orçamentária: 1490 – 
04.04.01-.3390.39.00 17.122.1702.6-005 – outros serviços de Tercei-
ros – pessoa Jurídica – Manutenção das Atividades – DAF - celebra-
ção: 18/03/2022 - signatários: paulo césar silva – Diretor presidente 
DMAe – Gledson pereira - representante empresa - Foro: comarca de 
poços de caldas - MG

4 cm -23 1611856 - 1

Pompéu

Câmara Municipal
CREDENCIAMENTO 01/2022

A câmara Municipal de pompeu/MG, torna público que realizar-se-á 
licitação na modalidade Credenciamento 01/2022 - Inexigibilidade nº 
02/2022 – processo 12/2022, do tipo Menor preÇo por iTeM, 
para credenciamento de prestação de serviço de táxi que será realizado 
em 06/04/2022 às 09 horas, para apresentação de envelopes de proposta 
de preço e habilitação. retirada edital: rua capitão olímpio, nº 177, 
centro, pompéu/MG – cep 35.640.000, WWW.cmpompeu.mg.gov.br 
ou pelo fone (37) 3523-9200. presidente da cpL: silvania dos reis 
Gonçalves.

3 cm -21 1611069 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
 Extrato de Termo aditivo de Prorrogação Contratual da Câmara Muni-
cipal de pompéu - cnpJ 01.652.208/0001-58, referente ao proc. nº 
22/2019 - CC nº 03/2019, firmado com a DrªLucileneMarques da Silva, 
cpF nº 012.676.276-70, rG- MG-10.499.354 e oAB/MG 161.533, de 
prestação de serviços de consultoria e assessoria juntamente a comis-
são de licitação da câmara municipal e lançamento dos processos lici-
tatórios no Tribunal de contas de MG. Vigência; de 08/03/2022 até a 
10/03/2023. Fundamento legal: lei nº 8.666/93, art. 57, inc. ii, e § 1º, 2º 
e 4º. presidente da câmara: iGor Luis sousA sAnTos

2 cm -09 1604370 - 1

Ponte Nova

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 02/2022 

pregão eletrônico nº 02/2022. objeto: fornecimento de mão-de-obra de 
para prestação de serviços de recepção (1), auxiliar de manutenção pre-
dial (3), jardineiro (1) e vigias/porteiros (2 diurnos e 2 noturnos). iní-
cio da sessão de pregão: 08/04/2022 – horário (Brasília): 13h. Forma 
de processamento: eletrônica, do tipo aberto. Forma de Julgamento: 
menor preço global. Condições de Execução: continuada, de acordo 
com as cargas horárias estabelecidas para cada posto e de acordo com 
as necessidades da câmara. pagamento: Mensal, de acordo com os ser-
viços prestados, até o 8 (oitavo) dia útil de cada mês, mediante apresen-
tação da nota Fiscal e comprovantes de pagamento dos funcionários e 
respectivos encargos. Garantia contratual: obrigatória, correspondente 

a 5,0% do valor do contrato. contrato: vigência de 12 (doze) meses, 
prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses. Disponibilidade do edi-
tal: 24/03/2022. informações complementares e obtenção da integra do 
edital: Av. Dr. cristiano de Freitas castro, nº 74, centro, ponte nova 
– MG, correio eletrônico: licitacao@pontenova.mg.leg.br ou pelo tele-
fone [31] 3819-3250, no horário de 12h às 18h. (a) claudiomiro Her-
neck pires, (a) edinei dos santos– pregoeiros.

4 cm -22 1611412 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 01/2022
pregão eletrônico nº 01/2022. objeto: contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de móveis planejados, conforme projeto 
básico. início da sessão de pregão: 07/04/2022 – horário (Brasília): 
13h. Forma de processamento: eletrônica, do tipo aberto. Forma de Jul-
gamento: menor preço global. Condições de Execução: imediata, com 
execução no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após aprovação do 
projeto pela CEMIG. Pagamento: medições mensais, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias após apresentação da planilha de medição, da nota 
Fiscal e comprovantes de pagamento dos funcionários e respectivos 
encargos. Vigência do contrato: 6 (seis) meses. Garantia contratual: 
obrigatória, correspondente a 5,0% do valor do contrato. Disponibili-
dade do edital: 24/03/2022. informações complementares e obtenção 
da integra do edital: Av. Dr. cristiano de Freitas castro, nº 74, centro, 
ponte nova – MG, correio eletrônico licitacao@pontenova.mg.leg.br 
ou pelo telefone [31] 3819-3250, no horário de 12h às 18h. (a) claudio-
miro Herneck pires, (a) edinei dos santos– pregoeiros.

4 cm -22 1611411 - 1

Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Microrregião do Vale 

do Piranga - CISAMAPI
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022. 

o cisAMApi torna público a abertura do pregão eletrônico 011/2022. 
objeto: registro de preços para eventual aquisição de material médico 
hospitalar para uso do cisAMApi. Data da sessão pública: 06/04/2022, 
às 08:30hrs (oito horas e trinta), horário de Brasília - DF, no sítio eletrô-
nico www.comprasnet.gov.br. o cadastramento de propostas inicia- se 
no momento em que for publicado o edital no portal de compras do 
Governo Federal e encerra-se, automaticamente, na data e hora mar-
cadas para realização da sessão do pregão. o edital na integra poderá 
ser obtido nos sites www.comprasnet.gov.br ou . Maiores informações 
poderão ser obtidas na sede da cisAMApi, na Av. ernesto Trivellato, 
nº. 120 – Triângulo – ponte nova/MG - cep: 35.430-141, ou através 
do e-mail: licitacao@cisamapi.mg,gov.br.  ponte nova, 23 de março 
de 2022.

3 cm -23 1612383 - 1

Ponto dos Volantes

Prefeitura Municipal
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 038/2022. 

na modalidade pregão presencial nº 019/2022, Tipo Menor preço 
Global, cujo objetivo é o registro de preços para contratação de ser-
viços de exames laboratoriais. O recebimento das propostas será no dia 
05/04/2022, às 09h00min. os atos convocatórios serão processados e 
julgados de acordo com as Leis Federais nºs. 10.520/2002 e 8.666/93 e 
suas alterações, Decreto Municipal nº. 074/2018 e Decreto Municipal 
nº 027/2014. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos no site da 
prefeitura: www.pontodosvolantes.mg.gov.br. eventuais dúvidas deve-
rão ser direcionadas para o seguinte endereço de e-mail: licitacao@
pontodosvolantes.mg.gov.br. ponto dos Volantes/MG, 23 de março de 
2022. Leandro ramos santana – prefeito Municipal.

3 cm -23 1611851 - 1

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 039/2022. 
na modalidade pregão presencial nº 020/2022, Tipo Menor preço por 
item, cujo objetivo é o registro de preços para eventual aquisição de 
carnes em atendimentos às secretarias Municipais. o recebimento 
das propostas será no dia 06/04/2022, às 09h00min. os atos convo-
catórios serão processados e julgados de acordo com as Leis Federais 
nºs. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº. 
074/2018 e Decreto Municipal nº 027/2014. O edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos no site da prefeitura: www.pontodosvolantes.
mg.gov.br. eventuais dúvidas deverão ser direcionadas para o seguinte 
endereço de e-mail: licitacao@pontodosvolantes.mg.gov.br. ponto dos 
Volantes/MG, 23 de março de 2022. Leandro ramos santana – pre-
feito Municipal. 

3 cm -23 1611887 - 1

Porto Firme

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022. 

Torna público a Homologação do processo Licitatório nº 001/2022, 
Tomada de preço nº 001/2022, tendo por objeto a contratação de 
empresa para pavimentação asfáltica conforme planilha e projeto 
executivo a serem executados junto às Ruas Maria Quintão de Bar-
ros e elizabete Geralda correia Viana e parte das ruas José Felipe de 
Barros e José Soares Mendes. A obra será executada conforme Pro-
posta de plano de Trabalho convênio 003326/2021/seinFrA/MG, 
a qual será executada pelo tipo empreitada por preço global. Contra-
tante: preFeiTurA MunicipAL De porTo FirMe/MG. contra-
tada: LM consTruÇÕes e pAViMenTAÇÕes eireLi. Valor: r$ 
227.285,13 (duzentos e vinte e sete mil duzentos e oitenta e cinco reais 
e treze centavos). porto Firme/MG, 03 de março de 2022. renato san-
tana saraiva – prefeito Municipal.

3 cm -23 1612335 - 1

Pouso Alegre

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 05/2022 .
o superintendente Municipal de Gestão de recursos Materiais, sr. 
João romão de Lima, no uso de suas atribuições legais, atendendo o 
disposto no artigo 38, inciso Vii, c/c art. 43, inciso Vi, ambos da Lei 
nº 8.666/93, Homologa o resultado do processo Licitatório modalidade 
Tomada de preços nº 05/2022, cujo objeto é “contratação de empresa 
para execução de obra de reforma do imóvel da superintendência de 
gestão de recursos materiais, incluindo o fornecimento de material, 
equipamentos e mão-de-obra”. Adjudicando vencedora a proposta 

apresentada no valor de r$ 937.363,22 (novecentos e trinta e sete mil 
trezentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), ofertadopela 
empresa: Torre Alta engenharia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
sediada na rua Adolfo olinto, nº 888, bairro saúde, no 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 inscrição estadual registrada sob nº 
003236244.00-79.pouso Alegre, 23 de Março de 2022.João romão de 
Lima-superintendente Municipal de Gestão de recursos Materiais. 

4 cm -23 1612096 - 1

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 
objeto: “contratação de empresa para transporte de servidores do 
departamento de limpeza urbana” A sessão pública será realizada no dia 
06 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 23 de março de 2022.

3 cm -23 1611866 - 1

Presidente 
Bernardes

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PROC. LICITATÓRIO Nº. 032/2022. 

chamada pública nº. 001/2022. objeto: Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios de Agricultores Familiares. Data: 07/04/2022, às 09 horas. edi-
tal e informações: (32)3538-1136 ou pelo email licitacao@presidente-
bernardes.mg.gov.br ou pelo site www.presidentebernardes.mg.gov.br. 
presidente Bernardes/MG, 10/03/2022 – olívio Quintão Vidigal neto 
– prefeito Municipal.

2 cm -23 1611852 - 1

 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
PROC. LICITATÓRIO Nº. 18/2022. 

pregão presencial nº. 07/2022. resumo da Ata de registro de preços 
nº. 04/2022 para eventual e futura contratação de serviços de trans-
porte escolar. contratadas: José raimundo Gonçalo Mei (V. Total: 
r$ 72.600,00); cooperativa de Transportes de passageiros de Viçosa 
(V. Total: r$ 96.820,00). prazo de Vigência: 12 meses. presidente 
Bernardes/MG, 04/03/2022 – olívio Quintão Vidigal neto – prefeito 
Municipal.

2 cm -23 1611850 - 1

Rio Paranaíba

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE POR 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 FMS 
 objeto: contratação de empresa prestadora de serviços médi-
cos. contratada: roBerTo riBeiro De ALMeiDA Me-cnpJ: 
24.574.209/0001-27. Valor: R$ 216.000,00. Data da ratificação: 
23/03/2022. - rATiFicAÇÃo DA ineXiGiBiLiDADe por cHA-
MADA pÚBLicA nº 003/2022 FMs – objeto: contratação de 
empresa prestadora de serviços médicos. contratada: HeronViLLe 
serViÇos peDiATricos LTDA-cnpJ: 45.449.963/0001-05. Valor: 
R$ 216.000,00. Data da ratificação: 23/03/2022. Maiores informações 
podem ser obtidas através do e-mail licitacao@rioparanaiba.mg.gov.br. 
rio paranaíba/MG, 23 de março de 2022. Valdemir Diógenes da silva 
– prefeito Municipal.

3 cm -23 1612092 - 1

Rio Piracicaba

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022
Tipo: Menor preço.critério de Julgamento: Menor preço unitário.
oBJeTo: registro de preços de Materiais de consumo e de Higiene, 
Dispenser e Lixeira. Entrega das Propostas:Dia 07/04/2022, até às 
08:30 horas, à praça coronel Durval de Barros, 52 – centro – rio pira-
cicaba – MG, cep 35.940.000.pregoeiro.

2 cm -23 1612086 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2022
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2022

Tipo: Menor preço.critério de Julgamento: Menor preço unitário. 
oBJeTo: contratação de empresa para prestação de serviços de enge-
nharia para a construção da escola Municipal Murilo Garcia Moreira, 
no Município de rio piracicaba/MG. entrega das propostas:Dia 
25/04/2022, até às 08:30 horas, à praça coronel Durval de Barros, 52 
– centro – rio piracicaba – MG, cep 35.940.000.comissão perma-
nente de Licitação.

2 cm -23 1612087 - 1

Rochedo de Minas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. 

PROC. ADM. Nº 037/2022.
Torna público para conhecimento dos interessados que o órgão prefei-
tura Municipal de rochedo de Minas/MG, de acordo com a regulamen-
tação, realizará pregão eletrônico, sendo conduzido pela comissão de 
pregão. objeto: aquisição futura de produtos químicos para a estação 
de Tratamento de água de rochedo de Minas. início rec. proposta: 
30/03/2022, 08h00min. Fim rec. proposta: 08/04/2022, 08h00min. iní-
cio Disputa: 08/04/2022, 14h30min. Tipo de Lance: Menor Lance. Tipo 
Encerramento: Aberto. Exclusivo ME: Não. Para demais informações, 
contato via e-mail: licitacao@rochedodeminas.mg.gov.br, telefone: 
(32) 3262-1222 ou acesso pelo link: www.bll.org.br.

3 cm -23 1612263 - 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 3202203232040400210.
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 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020. 

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 002/2020, decorrente do 
processo Licitatório nº 34/2020, modalidade regime Diferenciado de 
contratação (rDc), Lei nº 12.462/2011, gerida pelo consórcio inter-
municipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, para “ Registro 
de preços para eventual contratação de pessoa Jurídica ou consórcio 
de empresas para a execução de solução integrada que compreenda a 
elaboração de Projeto Básico e Executivo para a melhoria da eficiên-
cia energética do parque de iluminação pública dos Municípios con-
sorciados aos CIMAMS, incluindo a execução de obras e de serviços, 
substituições e instalações com o fornecimento de materiais e equipa-
mentos necessários e suficientes para a entrega do objeto em perfeito 
funcionamento, conforme especificações contidas no Termo de Refe-
rência (Anteprojetos e estudos técnicos e nos demais anexos do Instru-
mento convocatório”, no valor de r$ 363.742,72 (Trezentos e sessenta 
e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), 
conforme especificações descritas no Processo correspondente e con-
dições registradas na Arp. Fornecedor: consórcio ipBsB. - cnpJ nº 
43.498.011/0001-56. 22 de março de 2022.

5 cm -23 1612136 - 1

Rubelita

Prefeitura Municipal
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO PP06/2022

A prefeitura de rubelita -MG, por motivo de LuTo oFiciAL, torna-se 
público A nova Data da Abertura do processo Licitatório nº029/2022 
- pregão presencial nº 006/2022, objeto: aquisição, com entrega ime-
diata, de material para práticas de atividades físicas e de lazer, con-
forme o convênio de saída nº1481001411/2021/seDese, para o dia 
31/03/2022 ás 13h00min http://www.rubelita.mg.gov.br. rubelita/MG, 
23 de março de 2022 - edileuza Miranda Jardim - pregoeira
AViso De prorroGAÇÃo De LiciTAÇÃo - A prefeitura de 
rubelita - MG, por motivo de LuTo oFiciAL, torna-se público A 
noVA DATA DA ABerTurA do processo Licitatório nº030/2022 
- pregão presencial nº 007/2022, objeto: aquisição, com entrega 
imediata, de material para práticas esportivas, conforme o convê-
nio de saída nº1481001091/2021/seDese, para o dia 31/03/2022 ás 
07h30min. rubelita/MG, 23 de março de 2022 - edileuza Miranda Jar-
dim - pregoeira.

4 cm -23 1612072 - 1

Sabará

Prefeitura Municipal
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022

A secretaria Municipal de saúde torna público o chamamento público 
nº 004/2022, para credenciamento pessoas jurídicas prestadores de ser-
viços ambulatorial de natureza privada c/ ou s/ fins lucrativos prestado-
res de serviços de atenção à saúde de acordo com o valor da tabela sus 
– SIGTAP, nos termos e condições previstos no Edital e seus anexos. 
o edital na íntegra encontra-se disponibilizado no site www.sabara.
mg.gov.br. sabará, 23 de março de 2022. Mariana da conceição nunes 
sete – secretária Municipal de saúde.

2 cm -23 1611978 - 1

Salinas

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2022

A prefeitura Municipal de salinas/MG, torna público o processo nº 
049/2022, pregão eletrônico srp nº 016/2022, objetivando a aquisi-
ção de materiais esportivos e para premiação. A sessão pública ocorrerá 
exclusivamente em ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://
www.portaldecompraspublicas.com.br, às 9h do dia 08/04/2022. edital 
e anexos no site www.salinas.mg.gov.br. Salinas/MG, 23/03/2022. Cle-
dson pereira - pregoeiro.

2 cm -23 1612313 - 1

Santa Helena 
de Minas

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2022 

INEXIGIBILIDADE N° 002/2022
credenciamento n° 002/2022. objeto: credenciamento para contrata-
ção de Profissional Especializado para a Prestação de Serviços como 
educador Físico, para a secretaria de cultura esporte e Lazer, obser-
vando às necessidades do Município de santa Helena de Minas/MG. 
período de credenciamento: 24/03/2022 a 31/12/2022. Local: sala de 
Licitações da prefeitura na praça euclides silveira Tolentino, 141, cen-
tro, de 07:00 às 13:00, edital e informações no mesmo endereço ou pelo 
tel: (33) 3626-9000. santa Helena de Minas/MG, 23/03/2022. Lavínia 
Alves dos santos - presidente da cpL.

3 cm -23 1611968 - 1

Santa Juliana

Prefeitura Municipal
 LICITAÇÃO 043/2022, LEILÃO 003/2022.

 AViso. A prefeitura Municipal de santa Juliana, torna público que fará 
realizar licitação na modalidade Leilão nº 003/2022, do tipo Maior lance 
ou oferta, para alienação de caminhão pipa, no estado em que se encon-
tra, de propriedade da prefeitura Municipal de santa Juliana, sendo que 
a abertura dos trabalhos da comissão Julgadora, com recebimento das 

propostas, dar-se-á no dia 08/04/2022 às 10h:00m, na divisão de licita-
ções da superintendência Municipal de Licitações. o edital com todas 
as disposições pertinentes encontra-se a disposição dos interessados na 
divisão de licitações da superintendência Municipal de Licitações. pre-
feitura Municipal de Santa Juliana – MG, 23 de março de 2022. Alex 
rodrigues de oliveira. presidente da cpL.

3 cm -23 1612279 - 1

Santa Luzia

Prefeitura Municipal

EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
conTrATo nº 043/2022 – Dispensa nº 006/2022 – objeto: contra-
tação de empresa para prestação de serviços de informática – sistema 
srAM de Multas. contratada: coMpAnHiA De TecnoLoGiA DA 
inForMAÇÃo Do esTADo De MinAs GerAis-proDeMGe. 
Valor: r$ 712.432,00. Vigência: 12 meses. Ass. em 16/03/2022.
conTrATo nº 0059/2022 – secretaria de educação - preGÃo 
eLeTrÔnico srp nº 005/2021– objeto: conTrATAÇÃo De 
eMpresA especiALizADA nA presTAÇÃo De serViÇos 
eVenTuAis e FuTuros De cHAVeiro e conFecÇÃo De 
cAriMBos. contratada: soBrAL cHAVes e cAriMBos LTDA. 
Valor: r$ $ 31.691,28. Vigência: 12 meses. Ass. em 03/03/2022.
conTrATo nº 0060/2022 – secretaria de saúde - preGÃo eLe-
TrÔnico srp nº 005/2021– objeto: conTrATAÇÃo De 
eMpresA especiALizADA nA presTAÇÃo De serViÇos 
eVenTuAis e FuTuros De cHAVeiro e conFecÇÃo De 
cAriMBos. contratada: soBrAL cHAVes e cAriMBos LTDA. 
Valor: r$ $ 31.691,28. Vigência: 12 meses. Ass. em 03/03/2022.
conTrATo nº 0061/2022 – secretaria de Administração - pre-
GÃo eLeTrÔnico srp nº 005/2021– objeto: conTrATAÇÃo 
De eMpresA especiALizADA nA presTAÇÃo De serViÇos 
eVenTuAis e FuTuros De cHAVeiro e conFecÇÃo De 
cAriMBos. contratada: soBrAL cHAVes e cAriMBos LTDA. 
Valor: r$ $ 31.691,28. Vigência: 12 meses. Ass. em 03/03/2022.
3º TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº 094/2019 – contratado: 
Tem soluções & Tecnologia Ltda objeto: prorrogação do prazo de 
vigência por 12 meses e reajuste de 10,599630% conforme inpc. Valor 
do contrato r$ 300.830,99 Ass. em 08/03/2022.

 eXTrATo De ADJuDicAÇÃo/HoMoLoGAÇÃo
eDiTAL nº 110/2021 – ToMADA De preÇos. objeto: contratação 
de Empresa Especializada para Execução de pavimento asfáltico em 
logradouro público, inclusive com fornecimento de mão de obra, mate-
riais e equipamentos e serviços – rua silvério Augusto de Lima, locali-
zada no bairro são Benedito, santa Luzia. A cpL ADJuDicA o objeto 
à empresa consTruTorA MArins LTDA, no valor total de r$ 
415.436,21. o secretário Municipal de obras, Bruno Marcio Moreira 
de Almeida, HoMoLoGA o procedimento em 22/03/2022 para seu 
efeito jurídico e legal.

8 cm -23 1612374 - 1

Santa Margarida

Prefeitura Municipal

 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

o Município De sAnTA MArGAriDA/MG, por intermédio do(a) 
pregoeiro(a), torna público que realizará licitação na modalidade pre-
GÃo, na forma presenciAL, do tipo Menor preÇo uniTário 
por QuiLÔMeTro percorriDo, observando a Lei nº 10.520/02, 
Lei nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Executivo 
Municipal nº 264/06, e as respectivas alterações, bem como as dispo-
sições estabelecidas no edital e seus anexos. Convoca todos os parti-
culares interessados a participarem do certame. oBJeTo: contratação 
de pessoa jurídica para a prestação de serviços de transporte rodoviário 
municipal e intermunicipal de pessoas para atender as necessidades das 
secretarias Administrativas do município de santa Margarida. o edi-
tal poderá ser lido e obtido no setor de licitações, localizado na sede 
da Prefeitura Municipal, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h30min. 
às 11h00min. e das 13h00min. as 16h30h., a partir do dia 23/03/2022; 
informações pelos telefones (31) 3875- 1337 ou (31) 3875- 1776 e tam-
bém pelo e-mail:licitacao@santamargarida.mg.gov.br. A enTreGA 
dos envelopes ocorrerá no dia 08/04/2022(sexta-feira), até 08h00min., 
e a ABERTURA dos envelopes iniciará no dia 08/04/2022 (sexta-feira), 
às 08h10min. A sessão realizar-se-á na sala de reuniões da comissão 
permanente de Licitação, situada na praça cônego Arnaldo, nº 78 - 
centro, santa Margarida/MG, cep 36.913-000. MArceLA MenDes 
De oLiVeirA. pregoeira

5 cm -23 1612239 - 1

Santa Rita 
de Caldas

Prefeitura Municipal

PROCESSO Nº 025/2022 - EDITAL Nº 023/2022 
- INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 

 Credenciamento Nº 001/2022. Torna público o Ato de Ratificação. 
objeto: constitui objeto do presente, o credenciamento de procedimen-
tos de exames bioquímicos, pessoa física ou pessoa jurídica, presta-
dora dos atendimentos para a preFeiTurA MunicipAL De sAnTA 
RITA DE CALDAS, nas quantidades, especificações, especializações 
e valores estabelecidos neste Edital e seus anexos. Data prevista para 
entrega dos envelopes e julgamento: até 31.12.2022, às 16:00 horas. 
Fundamento legal: Art. 25, inciso i e 26, §único, incisos i, ii, iii e iV 
da Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal nº 1.745/2004, de 23.10.2004. 
informações: telefone: (35)3734-1209 – e-mail: licitacaosrc@gmail.
com - o edital está disponível no site: prefeiturasrc.mg.gov.br - Data: 
23.03.2022. cleber de oliveira Melo-presidente da cpL. emílio Tor-
riani de carvalho oliveira-prefeito Municipal.

4 cm -23 1612041 - 1

Santa Rita do Itueto

Prefeitura Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022 – 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
 AViso De resuLTADo De LiciTAÇÃo - o Município de santa 
rita do ituêto/MG, torna público para ciência dos interessados, que 
o resultado do preGÃo presenciAL nº 006/2022 (do tipo menor 
preço por lote) cujo objeto é o registro de preços para aquisição de 
óculos de grau com armação e lentes inclusas, que serão fornecidos aos 
munícipes que se encontram em vulnerabilidade social, através de laudo 
prescrito por assistente social em atendimento à secretaria Municipal 
de saúde de santa rita do ituêto/MG, realizado no dia 22 de março 
de 2022, às 09h00min, resultou-se como DeserTo. informações 
e contato: Tel:(33) 3265-1139 (srª. Ana paula Martins de oliveira), 
ou e-mail: licitacao@santaritadoitueto.mg.gov.br, das 08h:00min às 
11h:00min e 13h:00min às 16h:00min.

Ana paula Martins de oliveira
presidente da cpL

4 cm -23 1611940 - 1

Santa Vitória

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL PREGÃO 

PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022
processo Licitatório nº 049/2022. DATA DA ABerTurA: 07 de abril 
de 2022, às 13:00horas. oBJeTo: A presente licitação tem por objeto o 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada visando à prestação de serviços continuados de porteiros e 
vigias, nas áreas internas e externas dos Prédios Públicos do município 
de santa Vitória e Distrito de chaveslândia/MG, com o fornecimento 
de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à plena execução 
dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no presente Termo de Referência e demais anexos integrantes deste 
edital. preGÃo presenciAL. Tipo Menor preÇo por LoTe. 
eXecuÇÃo inDireTA, no reGiMe De eMpreiTADA por 
preÇo GLoBAL. 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 partici-
par 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, 24 de março de 2022. Danilo Geovani de souza – 
Diretor de Departamento ii.

5 cm -23 1612186 - 1

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PRRP 010/2021
o Município de santa Vitória, estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a rescisão unilateral da ata de registro 
de preço nº 040/2021, nos termos do art. 79, inc. i c/c art. 78, inc. ii 
e Xii da Lei nº 8.666/93, e ainda o cAnceLAMenTo Dos pre-
Ços reGisTrADos, nos termos do item 6.6, subitem 6.1.1, alínea 
“a”, celebrada com a empresa pre MoLDADos Do encAnA-
Dor eireLLi, e após ter sido concedido o direito do contraditório e 
ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da constituição da repú-
blica Federativa do Brasil, resoLVe JuLGAr iMproceDenTe o 
recurso apresentado, mantendo-se integralmente a decisão de rescisão 
unilateral. santa Vitória/MG, 24 de março de 2022. isper salim curi – 
prefeito Municipal.

3 cm -23 1612200 - 1

Santana do 
Garambéu

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 TIPO 

MENOR PREÇO POR ITEM
o Município torna público que fará realizar licitação, sob a modalidade 
e tipo acima, para aquisição de Veículo 0Km utilitário do Tipo pick up, 
para atendimento à secretaria de Agricultura do Município. informa 
que o edital completo estará à disposição dos interessados na sede da 
prefeitura, situada à praça paiva Duque nº 120, de 08:00 às 14:00 horas 
de Segunda a Sexta feira, ou pelos sites www.santanadogarambeu.
mg.gov.br, www.bll.org.br. sua sessão terá início dia 08/04/2022, às 
09:00 horas, horário oficial de Brasília, pelo portal do Banco de Licita-
ção e Leilões do Brasil, www.bll.org.br. santana do Garambéu, 23 de 
março de 2022. ricardo Mauricio rodrigues Miranda – pregoeiro.

3 cm -23 1611925 - 1

Santo Antônio 
do Amparo

Prefeitura Municipal
 AVISO DE CANCELAMENTO DE 
LICITAÇÃO. PROCESSO 020/2022. 

pp 011/2022. Tipo: Menor preço. objeto: registro de preços para con-
tratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação Asfál-
tica (operação tapa-buracos e substituição de pavimentação) em vias 
urbanas municipais de acordo com plano de Trabalho e Metas auto-
rizadas pela Defesa civil. Fica cancelado para adequação da Modali-
dade Licitatória em razão do ofício nº95/2022/cGrr/corse/Dop/
seDec-MDr. processo 027/2022. Tp 002/2022. Tipo Menor preço. 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de pavi-
mentação Asfáltica (operação tapa-buracos e substituição de pavimen-
tação) em vias urbanas municipais de acordo com plano de Trabalho 
e Metas autorizadas pelo Ministério do Desenvolvimento regional - 
secretaria nacional de proteção e Defesa civil Transferência Legal 
nº 153/2022 processo sei nº 59052.008586/2022-10. Dispensa no: 
005/2022. objeto: o Município de santo Antônio do Amparo fará 

contratação do serviço de natureza continuada de Assessoria e consul-
toria à secretaria Municipal de educação com Minas Mais Tecnologia 
Assessoria Ltda, ao preço de r$ 17.400,00 (dezessete mil e quatro-
centos reais) anual nos termos do Art. 24, inciso ii da Lei Federal no 
8666/93. contrato 031/2022. Vigência 17/03/2022 a 17/03/2023. Dis-
pensa nº: 006/2022. objeto: o Município de santo Antônio do Amparo 
fará contratação com clinica neuro psiquiátrica de Alfenas eireli, para 
contratação de prestação de serviços terapêuticos para o Tratamento 
de recuperação de Dependência Química e Transtorno Mental, através 
de aconselhamentos e demais atividades terapêuticas, de acordo com o 
plano elaborado para o tratamento do paciente, tendo em vista a desin-
toxicação e a recuperação da saúde do paciente Alef Ferreira Avelar, 
conforme ordem Judicial 5000387-75.2022.8.13.0080, ao valor total 
de r$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais), referente a 
prestação de serviços de internação pelo período de 12 (doze) meses 
e remoção do paciente para internação. contrato 032/2022. Vigência: 
18/03/2022 a 18/03/2023. informações completas com a comissão 
permanente de Licitação da prefeitura Municipal de santo Antônio 
do Amparo/MG – Fone (35) 3863-2777, no horário de 13h00min as 
16h00min. licitacao@santoantoniodoamparo.mg.gov.br.

8 cm -23 1612297 - 1

Santo Antônio 
do Itambé

Prefeitura Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022; 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022; 
Torna público que realizará o processo Licitatório n.º 030/2022, pregão 
eletrônico n.º 017/2022. objeto: registo de preços para futuras e even-
tuais aquisições de materiais esportivos em atendimento aos programas 
“geração esporte” e “melhor geração” conforme solicitação da secre-
taria municipal de cultura, esporte e lazer de santo antônio do itambé/
MG. Lançamento das propostas: Até as 09:00 horas do dia 08/04/2022. 
Abertura das propostas: Às 09:00 horas do dia 08/04/2022.informa-
ções: (33) 3428-1301 horário das 07:00 hs às 16:00 hs, pelo e-mail: 
licitacao@santoantoniodoitambe.mg.gov.br, pelo site:www.santoanto-
niodoitambe.mg.gov.br ou Diretamente pela plataforma de licitações – 
www.licitardigital.com.br > edital pe 017/2022 esclarecimentos. santo 
Antônio do itambé/MG, 23 de março de 2022. ronam Wesley sales; 
prefeito Municipal

4 cm -23 1612258 - 1

Santo Hipólito

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL 003/2022

 objeto: Torna público o edital de licitação 024/2022, pregão presencial 
003/2022, compreendendo o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de equipamentos e materiais esportivos para manutenção das 
atividades do Departamento de esportes deste município, a realizar-se 
no dia 05/04/2022 às 09:00 horas, na sede da prefeitura Municipal. o 
Edital e anexos se encontram a disposição no Departamento de Licita-
ções da prefeitura Municipal situada à rua emir sales, nº 85, centro, 
santo Hipólito/MG, ou pelo e-mail: licitacao@santohipolito.mg.gov.br, 
ou pelo site: www.santohipolito.mg.gov.br. Luiz Filipe camilo - pre-
goeiro Oficial.

3 cm -23 1612340 - 1

Santos Dumont

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022. PROCESSO: 46/2022.
contrato nº 014/2022. Vigência: 17/03/2022 a 16/03/2023. obj. Loca-
ção de imóvel localizado à rua Manoel de paula, nº 20, salas 400, 
401, 402, 411 e 412, centro, santos Dumont-MG, para funcionamento 
exclusivo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Combate às 
Drogas em atendimento à secretaria Municipal de Assistência social 
e combate às Drogas. contratado: Tal empreendimentos Ltda. Fund. 
Lei Federal 8.245/91 e o inciso X do art. 24 Lei 8666/93. Valor mensal: 
R$6.500,00. Ratificação em 17/03/2022 - Carlos Alberto de Azevedo - 
prefeito Municipal
Retificação Parcial PP001/2022 Obj. Futura e eventual aquisição mate-
riais de obras, em atendimento as demandas desta prefeitura e torna 
público a data de abertura do certame para dia 11/04/2022 às 9h. onde 
se lê JUSTIFICATIVA ...a aquisição se justifica, leia-se ...necessita o 
Município contratar com uma empresa que tenha um depósito de mate-
riais de construção a uma distância de, no máximo, 20 km do centro da 
cidade de Santos Dumont. Mantendo-se as demais especificações. Car-
los Alberto de Azevedo – prefeito Municipal.
Ata nº 016/2022. contratante: Município de santos Dumont. Deten-
tora: posto Lubel Ltda. obj. Futura e eventual aquisição combustíveis 
em atendimento à sec. Municipal de Administração e demais secreta-
rias. Valor total estimado: r$4.996.300,00.Vigência: 03/02/2023. car-
los Alberto de Azevedo - prefeito

5 cm -23 1612277 - 1

São Brás do Suaçuí

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 

ELETRÔNICO NO 14/2022. 
o Município de são Brás do suaçuí, MG, torna público que fará reali-
zar uma licitação na modalidade pregão eletrônico, no dia 12/04/2022, 
às 09 horas, na sala de reuniões da prefeitura Municipal, localizada 
na Avenida Dr. Aprígio ribeiro de oliveira, no150 - 3o pavimento - 
centro, visando a aquisição de materiais e embalagens de prevenção 
e combate à coViD 19 para manutenção das atividades desenvolvi-
das pela secretaria Municipal de saúde. cópia do edital disponível no 
site www.saobrasdosuacui.mg.gov.br e mais informações pelo telefone 
(31) 3738-1570. são Brás do suaçuí, 23 de março de 2022. Geraldino 
pacheco de oliveira Filho - prefeito Municipal. 

3 cm -23 1612334 - 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 3202203232040400211.



 12 – quinta-feira, 24 de Março de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO NO 15/2022. 
o Município de são Brás do suaçuí, MG, torna público que fará reali-
zar uma licitação na modalidade pregão eletrônico, no dia 11/04/2022, 
às 09 horas, na sala de reuniões da prefeitura Municipal, localizada na 
Avenida Dr. Aprígio ribeiro de oliveira, no 150 - 3o pavimento - cen-
tro, visando a aquisição de equipamentos e ferramentas para atender às 
demandas da secretaria Municipal de obras, urbanismo e Transporte 
no desenvolvimento de suas atividades. cópia do edital disponível no 
site www.saobrasdosuacui.mg.gov.br e mais informações pelo telefone 
(31) 3738-1570. são Brás do suaçuí, 23 de março de 2022. Geraldino 
pacheco de oliveira Filho - prefeito Municipal.

3 cm -23 1612336 - 1

São Francisco 
de Paula

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO: TP 01/2022

Tipo: Menor preço por empreitada Global A câmara Municipal de são 
Francisco de paula/MG torna público o processo Licitatório 20/2022 
– Tomada de preços 01/2022 - objeto: constitui-se objeto da presente 
licitação a contratação de empresa do ramo de construção civil para 
executar Obra de Ampliação da Sede da Câmara Municipal – Visi-
tas Técnicas: sob agendamento prévio de 48 horas, no período do dia 
29/03/2022 até 13/04/2022, entre 09h00min e 16h00min – entrega dos 
envelopes: Dia 19 de abril de 2022 às 14h00min – Abertura dos enve-
lopes: Dia 19 de abril de 2022 às 14h15min – informações/edital: rua 
cel. Teodorinho, 232 – centro – são Francisco de paula/MG – Telefone 
(37) 3332-1442 – WhatsApp – (37) 98803-9652 – e-mail: camarasfpli-
citacao@gmail.com.

3 cm -22 1611755 - 1

São Gonçalo do 
Rio Abaixo

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO 09/2022

preGÃo eLeTrÔnico n.º 08/2022 Aquisição de gêneros alimen-
tícios, para fornecimento de refeições ao pacientes em observação no 
pronto Atendimento atendendo as necessidades da secretaria Munici-
pal de saúde e lanches e produtos alimentícios para atender as necessi-
dades do crAs durante o período de atividades ofertadas pela secre-
taria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento social da prefeitura 
Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG. As propostas serão 
recebidas até às 09:00 horas do dia 07/04/2022. A operação da sessão 
pública se dará a partir das 09:00 horas do dia 07/04/2022. o edital 
completo poderáser obtido no sítio eletrônico https://www.saogoncalo. 
mg.gov.br/transparencia e/ouhttps://www.bllcompras.com/.

S. G. R. Abaixo, 23 de março 2022.
raimundo nonato de Barcelos – prefeito Municipal.

3 cm -23 1612300 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO 16/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2022

contratação de empresa para prestação de serviços de roçada semi 
mecanizada e roçada manual nas estradas vicinais das diversas loca-
lidades de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG atendendo às necessida-
des da Sec de Agricultura, conforme Termo de Referência e Anexo I 
deste edital, mediante contrato a ser celebrado com o município de são 
Gonçalo do Rio Abaixo/MG. As propostas serão recebidas até às 09:00 
horas do dia 06/04/22. A operação da sessão pública se dará a partir 
das 09:00 horas do dia 06/04/22. o edital completo poderá ser obtido 
no sítio eletrônico https://www.saogoncalo.mg.gov.br/transparencia. s. 
G. R. Abaixo, 23 de março de 2022 – Raimundo Nonato de Barcelos 
– prefeito Municipal.

3 cm -23 1612182 - 1

1º ADITIVO AO CONTRATO 44/2021
 partes: pMsGrA e A&G serviços Médicos Ltda. ViGÊnciA: 
22/03/2022 a 22/03/2023 reAJusTe VALor: r$94.257,55.
2º aditivo à Ata iX de registro de preços 21/2021. partes: pMsGrA e 
3poderes com. Ltda: Valor: r$3.421,60.

1 cm -23 1612006 - 1

São Gotardo

Prefeitura Municipal
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO: 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. PMSG/CPL/135/2021. 
pregão presencial de registro de preço nº. 075/2021. objeto: “con-
tratação de empresa para aquisição de equipo para clinica médica e uti 
do hospital municipal do Município de são Gotardo/MG”. protocolo 
dos envelopes e credenciamento até dia 03/09/2021 até às 12h:45min 
e abertura dos envelopes: a partir das 12h:45min na sala do departa-
mento de licitação. o edital poderá ser obtido no site www.saogotardo.
mg.gov.br. esclarecimentos: (34) 3671-7127, email: licitacao@saogo-
tardo.mg.gov.br. são Gotardo, 23 de março de 2021. prefeita Munici-
pal: Denise Abadia pereira oliveira.

3 cm -23 1612400 - 1

São João da Ponte

Prefeitura Municipal
 RETIFICAÇÃO REFERENTE A P.L. 20/22, T.P 04/22.

 Das publicações dia 19/03/22 Doe pg.12 e 21/03/22 do Dou pg.54; 
e AMM pg. 205, referente ao eDiTAL De LiciTAÇÃo 17/22, obj 
é a const. de Quadra coberta na escola Municip. Fausto Ferreira 
(Vera cruz), recursos da sec. de estado de educação conf. detalhado 
no convenio nº 1261000444/2022/see e no plano de Trabalho nº 
002388/2021. onde se lê: Abertura: 05/04/22 às 08h00min,Leia-se: 
Abertura: 08/04/22 às 08h00min; os demais permanecem inalterados. 
s. J. da ponte/MG, 23/03/22 camila ruas Ferreira, presidente da cpL 
(suplente).

3 cm -23 1611844 - 1

São João Del-Rei

Câmara Municipal
PROCESSO 014/2022

 DispensA 004/2022 torna pública a celebração dos referidos ajustes: 
Ratificação do Processo 014/2022 Dispensa 004/2022 em 22/03/2022 
e do contrato 006/2022. Aquisição de medalhas para homena-
gens. r$ 2.806,00. Metalvest indústria e comércio eireLi. cnpJ 
01.095.360/0001-87. stefânio rodrigues pires, presidente da câmara 
Municipal.

2 cm -23 1612177 - 1

Consórcio Intermunicipal de Gestão 
e Desenvolvimento Sustentável 

das Vertentes - CIGEDAS
PROCESSO Nº 012/2022 – CONCORRENCIA Nº 001/2022 - SRP
A comissão permanente de Licitações do consórcio intermunici-
pal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental sustentável das Verten-
tes – ciGeDAs, cnpJ 18.773.785/0001-09, com sede na rua celso 
Assunçãonº 09, Bairro colônia do Marçal, são João Del rei/MG, por 
seu presidente, comunica a prorrogação do resultado da análise e julga-
mento da documentação de habilitação para o dia 28/03/2022, a partir 
das 14:30hs, tendo em vista a grande quantidade de documentos que 
estão sendo analisados conjuntamente com os profissionais do Setor 
Técnico de engenharia do consórcio. A documentação digitalizada 
estará disponível a partir das 10 hs do dia 24/03 no site do consórcio . 
A partir da disponibilização dos resultados iniciar-se-á a contagem do 
prazo para recursos, nos termos da alínea “a” do inciso i do art. 109 da 
Lei 8.666/1993. edital completo no site http://www.cigedas.mg.gov.br. 
informações: (32) 3373-2355 Higino zacarias de sousa – presidente.

4 cm -23 1612264 - 1

São João do 
Manteninha

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. 

Aviso de Licitação. o Município de são João do Manteninha/MG, 
comunica através da cpL, que abrirá o processo Licitatório nº 009/2022, 
na modalidade pregão eletrônico nº 006/2022, na plataforma http://bll.
org.br/, tipo Menor lance, por item, cujo objeto é a aquisição de 01 
(uma) pá carregadeira de rodas, nova, zero hora, fabricada no ano cor-
rente, com tração 4x4, nos termos do Contrato de Financiamento do 
BDMG/BF Nº 332.994/21 firmado entre o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais s.A. BDMG - programa BDMG Municípios 2021 e o 
Munícipio de são João do Manteninha. A Abertura será dia 06/04/2022, 
às 09h20min, na sede da prefeitura. As empresas interessadas pode-
rão solicitar o edital, por meio eletrônico, ou in loco junto à comis-
são permanente de Licitação. os interessados poderão retirar o edital e 
obter informações na prefeitura Municipal de são João da Manteninha, 
à Avenida reginaldo Alves dos santos, nº 59, centro, nos dias úteis, 
no horário de 07h00min às 13h00min. Fone: (33) 3242-1208. e-mail: 
pmsjmlicita@gmail.com. Adhan navarro Duarte - presidente da cpL.

4 cm -23 1612265 - 1

São João 
Evangelista

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PROC. 044/2022

credenciamento 004/2022 - objeto: credenciamento para contratação 
de pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços médicos espe-
cializadas na realização de exames/consultas médicas especializadas 
para atendimento as necessidades da secretaria Municipal de saúde e 
a Fundação Municipal de saúde de são João evangelista/MG. Data 
da abertura dos envelopes de documentação dia 19/04/2022 às 09:00, 
na sala de licitações da prefeitura Municipal de são João evangelista. 
o edital de credenciamento na íntegra encontra-se à disposição dos 
interessados no site do município www.sje.mg.gov.br, link: licitações. 
Maiores informações: licitacao.sje1@gmail.com – paulo Henrique 
silva – presidente da cpL.

3 cm -23 1611875 - 1

São José do Jacuri

Prefeitura Municipal
 RETIFICAÇÃO AVISO RESULTADO 

JULGAMENTO/HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022

Na publicação do dia 15/03/2022 no Diário Oficial Eletrônico MG 
“diário dos municípios mineiros”, pág. 13, referente ao Aviso resul-
tado Julgamento/Habilitação do pAL nº 015/2022 Tomada de preço nº 
06/2022. onde se Lê: “empresas habilitadas: Lorena construtora eireli 
cnpJ 09.548.315/0001-42, Triunfo pré-Moldados e construtora eireli 
cnpJ 34.374.965/0001-66 e JMF engenharia e construções eireli 
cnpJ 08.786.856/0001-46” Leia-se: “empresas habilitadas: Lorena 
construtora eireli cnpJ 09.548.315/0001-42, Triunfo pré-Moldados e 
construtora eireli cnpJ 34.374.965/0001-66, JMF engenharia e cons-
truções eireli cnpJ 08.786.856/0001-46 e Gustavo pinheiro Duarte 
cnpJ 39.494.266/0001-73”. Josilene Ferreira de Moura Almeida – 
presidente da cpL

resuLTADo JuLGAMenTo/proposTA
ToMADA De preÇos 06/2022

pal 015/2022 objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia 
ou arquitetura e urbanismo especializada em pavimentação com bloco 
sextavado (intertravado) de Ruas das localidades de Tabatinga, Tabo-
leiro e Guaches, recurso estadual Lei nº.23.830/2021/VALe s.A em 
atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme edital e anexo. 
1ª colocada: Gustavo pinheiro Duarte cnpJ 39.494.266/0001-73 valor 

global r$378.000,00; 2ª colocada: Lorena construtora eireli cnpJ 
09.548.315/0001-42 valor global r$411.00,00; 3ª colocada: JMF enge-
nharia e construções eireli cnpJ 08.786.856/0001-46 valor global 
r$433.300,60 (habilitada provisoriamente) e 4ª colocada: Triunfo pré-
Moldados e construtora eireli cnpJ 34.374.965/0001-66 valor global 
r$433.807,90. prazo 05 dias úteis para recurso, art. 109, inciso i alínea 
b, Lei 8.666/93. Data 23/03/2022. inf. (33)34331314 licitaja@hotmail.
com.br. presidente da cpL: Josilene F. M. Almeida.

resuLTADo JuLGAMenTo/proposTA
ToMADA De preÇos 07/2022

pal 016/2022 objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia 
ou arquitetura e urbanismo especializada em perfuração e implantação 
de 08 (oito) poços Tubulares profundos, em comunidades da zona rural 
do Município de são José do Jacuri, em atendimento à secretaria Muni-
cipal de obras/resolução nº.38/2021 seGoV, conforme edital e ane-
xos. Empresa habilitada: Solo Poços Artesianos Serviços de Perfuração 
Ltda cnpJ 07.294.293/0001-06 valor global r$ 296.570,20. prazo 05 
dias úteis para recurso, art. 109, inciso i alínea b, Lei 8.666/93. Data 
23/03/2022. inf. (33)34331314 licitaja@hotmail.com.br. presidente da 
cpL: Josilene F. M. Almeida.

eXTrATo De conTrATos 20, 21 e 22/2022
pAL 026/2022 pregão presencial 06/2022 objeto contratação de 
empresa para o fornecimento de refeições nos Municípios de são José do 
Jacuri e Guanhães para atendimento às secretarias Municipais. contrato 
20:elison souza chaves epp cnpJ: 03.370.048/0001-80 valor global 
r$ 11.580,00, contrato 21: Vander de oliveira Almeida 06810648623 
cnpJ: 29.736.689/0001-07 valor global r$ 55.650,00 e contrato 22: 
Fabio pereira da silva Mourão Me cnpJ: 22.300.315/0001-97 valor 
global r$ 43.960,00 Data 23/03/2022 Vigência 23/03/2023 pregoeiro: 
Heder G souto

AViso cHAMAMenTo pÚBLico
 cHAMADA pÚBLicA01/2022

pAL 034/2022 o município de são José do Jacuri/MG comunica aos 
interessados que está procedendo ao cHAMAMenTo pÚBLico 
para a seleção de organizações da sociedade civil - osc, Associações 
comunitárias rurais do Município de são José do Jacuri/MG, para a 
celebração de termo de colaboração, visando a doação de bens, des-
tinados à construção da sede da osc ou Agroindústria comunitária, 
conforme Lei Municipal n°1076, de 06 de junho de 2019. A sessão 
pública ocorrerá em 11/04/2022 ás 09:00h na sede da prefeitura Muni-
cipal de são José do Jacuri. inf. (33)34331314-licitaja@hotmail.com.
br, edital e anexos site www.saojosedojacuri.mg.gov.br. Josilene F. de 
M. Almeida - presidente cpL

creDenciAMenTo
 ineXiGiBiLiDADe nº 02/2022

 PAL 035/2022 Credenciamento por Inexigibilidade02/2022 Objeto: 
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de exames de 
imagens Tomografia Computadorizada e Ultrassons para atendimento 
à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações no edital e 
anexos, exercício 2022.Tipo Menor Preço Item. Período Credencia-
mento: 01/04/2022 a 01/04/2023 de 08:00 às 16:00 hs em dias úteis. inf. 
(33)34331314-licitaja@hotmail.com.br, edital e anexos site www.sao-
josedojacuri.mg.gov.br. presidente cpL Josilene F. de M. Almeida -

16 cm -23 1612418 - 1

São Miguel do Anta

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS DO PREGÃO N° 34/2021
Extrato da ata de registro de preços do pregão N° 34/2021. CONTRA-
TAnTe: prefeitura Municipal de são Miguel do Anta- conTrA-
TADo: Tidimar comercio de produtos medicos hospitalares LTDA- 
epp, cnpJ 25.296.849/0001-85. oBJeTo: eventual contratação de 
empresa para aquisição de medicamentos injetáveis parâmetro tabela 
cMeD. VALor ToTAL: r$ 100.000,00. ViGÊnciA: 07/02/2022 a 
07/02/2023. Assinatura do contrato: 07/02/2022. Vicente patrício de 
souza Júnior – prefeito Municipal.
 Extrato da ata de registro de preços do pregão N° 34/2021. CON-
TrATAnTe: prefeitura Municipal de são Miguel do Anta- con-
TrATADo: cofarminas comercio de produtos farmacêuticos LTDA. 
cnpJ: 02.537.890/0001-90 oBJeTo: eventual contratação de empresa 
para aquisição de medicamentos genéricos e similares parâmetro tabela 
cMeD. VALor ToTAL: r$ 300.000,00. ViGÊnciA: 07/02/2022 a 
07/02/2023. Assinatura do contrato: 07/02/2022. Vicente patrício de 
souza Júnior – prefeito Municipal.

4 cm -23 1611841 - 1

São Roque 
de Minas

Prefeitura Municipal
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

Aviso de Abertura de processo Licitatório - edital de Licitação Moda-
lidade chamada pública nº 001/2022 - Dispensa nº 004/2022 - proce-
dimento Licitatório nº 025/2022. o Município de são roque de Minas/
MG torna público a abertura do processo licitatório acima descrito, cujo 
objeto visa a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar e do empreendedor Familiar rural destinado ao atendimento da 
merenda escolar nas escolas e creches Municipais de são roque de 
Minas/MG, a ser realizado às 09:00 horas do dia 13.04.2022, na sede 
da prefeitura Municipal. são roque de Minas, 23 de março de 2022. 
elen cristina Aparecida rodrigues - presidente da comissão perma-
nente de Licitação.

3 cm -23 1612077 - 1

São Sebastião da 
Vargem Alegre

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/022 

pregão presencial n.º 014/2022 – torna publico a realização do processo 
licitatório n.º 026/2022 – pregão presencial n.º 014/2022, que tem por 
objeto registro de preço para a eventual aquisição e entrega de produ-
tos de artesanato e aviamentos. Abertura dos envelopes: 06/04/2022 às 
09:00 hs. edital na prefeitura Municipal das 08:00 às 11:00hs e 12:00 às 
16:00 em dias úteis. Arcedino José de Almeida – prefeito Municipal.

2 cm -23 1611902 - 1

São Sebastião 
do Maranhão

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2019. 

contratante: prefeitura Municipal de são sebastião do Maranhão. con-
tratado: cMp projetos e construções Ltda. cnpJ: 23.207.621/0001-46. 
Modalidade: Tomada de preços nº 001/2019. objeto: contratação de 
Empresa do ramo para execução de obras de calçamento em bloquete 
e = 8cm de 1.242,65m², assentamento de 610,17m de meio fio de con-
creto e execução de 298,35m de sarjeta de concreto, na Rua Santo Antô-
nio, no distrito de Mãe dos Homens, objeto do Termo de convênio de 
saída nº 1491000131/2018, celebrado entre o estado de Minas Gerais, 
por intermédio da secretaria de estado de Governo e o Município de 
são sebastião do Maranhão. Valor: r$ 112.544,24 (cento e doze mil, 
quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Data 
Vigência: 23/10/2019 a 23/05/2020.
 eXTrATo De conTrATo nº 072/2019. contratante: prefeitura 
Municipal de são sebastião do Maranhão. contratado: cMp projetos 
e construções Ltda. cnpJ: 23.207.621/0001-46. Modalidade: Tomada 
de preços nº 002/2019. objeto: contratação de empresa do ramo para 
execução de obras de calçamento em bloquete de 1.163,86m² da Rua 
são Domingos, no distrito de são Domingos, objeto do Termo de con-
vênio de saída nº 1491000130/2018, celebrado entre o estado de Minas 
Gerais, por intermédio da secretaria de estado de Governo e o Muni-
cípio de são sebastião do Maranhão. Valor: r$ 104.512,09 (cento e 
quatro mil, quinhentos e doze reais e nove centavos). Data Vigência: 
25/10/2019 a 25/05/2020.

5 cm -23 1612137 - 1

São Tiago

Prefeitura Municipal
PROC. 009/22 – PREGÃO 005/22

Torna público o result. do reg. de preços – obj.: aquis. de mat. de 
consumo (limpeza, higiene, descartáveis e correlatos). Detentoras das 
Atas: Wtrade interm. de negócios Ltda, cnpJ 21.856.981/0001-43; 
William s. silva, cnpJ 29.568.321/0001-79; Vilson da s. Brum, cnpJ 
11.038.785/0001-08; Treze Distrib. Ltda, cnpJ 29.126.669/0001-06; 3 
Poderes Com. Ltda, CNPJ 14.937.152/0001-20; Exata Ind. e Comér-
cio Ltda, cnpJ 17.591.262/0001-70; eco plast com. Ltda, cnpJ 
20.161.464/0001-97; comercial Vener Ltda, cnpJ 65.353.401/0001-70. 
A Ata está disponível, na íntegra, no rol da prefeitura. são Tiago/MG, 
23/03/2022.

3 cm -23 1612498 - 1

Sarzedo

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 24/2022. 

Torna público ADiAMenTo de abertura da sessão pública do pregão 
presencial nº 24/2022, cujo objeto é: “registro de preços para contra-
tação de empresa para prestação de serviços, estimado em 5.000 horas, 
com máquina retroescavadeira, ano de fabricação não inferior a 2014, 
tração 4x4, cabine fechada, com operador, combustível e manutenção 
por conta da contratada, para conservação das vias públicas urbana, 
rural e perímetro limítrofe da MG 040, em atendimento a secretaria 
Municipal de obras e urbanismo”. A nova data de abertura da sessão 
pública ocorrerá no dia 06/04/2022, Horário de abertura: 09:30h, local: 
sala de Licitações, rua eduardo cozac, nº 357, Vila satélite, sarzedo/
MG. MOTIVO: Realização da publicação no Diário Oficial do Estado. 
edital pelo website: www.sarzedo.mg.gov.br. sarzedo, 23 de março de 
2022. 

3 cm -23 1611865 - 1

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO–
TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2022

 Objeto: Contratação de empresa especializada para executar serviços 
de reforma da quadra poliesportiva do Bairro condominio sarzedo, 
localizada na rua porto Alegre, n.º 200, com fornecimento de mate-
riais, equipamentos e mão de obra, conforme descrito e especificado 
no edital e anexos. Protocolar os envelopes até o dia 08/04/2022, as 
09h00mn, no setor de protocolos da prefeitura, sito a rua eloi can-
dido de Melo, 477, centro, sarzedo. os envelopes serão abertos nesta 
mesma data, 08/04/2022, as 09h30mn no setor de compras, a rua 
Antônio Dias dos Santos, 148, Centro, Sarzedo/MG. O edital e anexos 
encontram-se a disposição no site da prefeitura www.sarzedo.mg.gov.
br. informações pelo telefone 31 3577 6531, e-mail comprassaude@
sarzedo.mg.gov.br. sarzedo/MG, 23 de março de 2022.

AViso De ABerTurA De LiciTAÇÃo – ToMADA De preÇos 
n.º 04/2022 – Objeto: Contratação de empresa especializada para exe-
cutar serviços de reforma da quadra poliesportiva do Bairro Brasília, 
localizada na rua iolanda Barbosa, n.º 1000, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra, conforme descrito e especifi-
cado no edital e anexos. Protocolar os envelopes até o dia 11/04/2022, 
as 09h00mn, no setor de protocolos da prefeitura, sito a rua eloi can-
dido de Melo, 477, centro, sarzedo. os envelopes serão abertos nesta 
mesma data, 11/04/2022, as 09h30mn no setor de compras, a rua 
Antônio Dias dos Santos, 148, Centro, Sarzedo/MG. O edital e anexos 
encontram-se a disposição no site da prefeitura www.sarzedo.mg.gov.
br. informações pelo telefone 31 3577 6531, e-mail comprassaude@
sarzedo.mg.gov.br. sarzedo/MG, 23 de março de 2022.

AViso De ABerTurA De LiciTAÇÃo – ToMADA De preÇos 
n.º 05/2022 – Objeto: Contratação de empresa especializada para exe-
cutar serviços de reforma da quadra poliesportiva anexa ao Estádio 
Municipal João de Deus, no Bairro santa Mônica, rua eloy candido 
de Melo, n.º 787, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão 
de obra, conforme descrito e especificado no edital e anexos. Protoco-
lar os envelopes até o dia 12/04/2022, as 09h00mn, no setor de pro-
tocolos da prefeitura, sito a rua eloi candido de Melo, 477, centro, 
sarzedo. os envelopes serão abertos nesta mesma data, 12/04/2022, as 
09h30mn no setor de compras, a rua Antônio Dias dos santos, 148, 
Centro, Sarzedo/MG. O edital e anexos encontram-se a disposição no 
site da prefeitura www.sarzedo.mg.gov.br. informações pelo telefone 
31 3577 6531, e-mail comprassaude@sarzedo.mg.gov.br. sarzedo/MG, 
23 de março de 2022.

9 cm -23 1612228 - 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 3202203232040400212.
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 Senhora do Porto

 Prefeitura Municipal
    PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022  

 A prefeitura Municipal De senhora Do porto torna público a abertura do 
pregão eletrônico 006/2022. oBJeTo: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de medicamentos, por maior desconto percentual 
sobre a tabela cMeD/AnVisA, para atender a Farmácia Municipal, 
mandados judiciais e programa de Atenção à população carente, por um 
período de 12 (doze) meses, para atender ao Fundo Municipal de saúde 
e proteção social Básica deste Município. Abertura: 07/04/2022, Às 
09:00 Hs. Acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br e/
ou www.senhoradoporto.mg.gov.br informações TeL (33) 3424-1250, 
na sede da prefeitura na praça Monsenhor José coelho nº 155 ou no 
e-mail- licitacao@senhoradoporto.mg.gov.br Deisiane Miranda nunes. 
pregoeira Municipal  

 3 cm -23 1612337 - 1    

 Serra do Salitre

 Prefeitura Municipal

    AVISO DE MODIFICAÇÃO DE DATA DE JULGAMENTO  
  PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022  

 preGÃo eLeTrÔnico nº 01/2022.oBJeTo: Aquisição de veí-
culo novo para transporte sanitário eletivo, tipo utilitário, adaptado, 
zero quilometro e com primeiro emplacamento, para uso nas atividades 
da secretaria Municipal de saúde. Data de Julgamento: 24 de março 
de 2022 às 08h30min - Modifi cado para data 01 de abril de 2022 às 
08h30min (razões apresentadas no site e portal da LiciTAneT).  

 2 cm -23 1611848 - 1    

 Serrania

 Prefeitura Municipal

     EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO T.P. Nº 01/2022.   

 P.L. nº 33/2022. OBJETO: Execução indireta de obra de engenharia 
objetivando-se a construção de quadra de areia com alambrado no cen-
tro esportivo de serrania/MG. o diretor do departamento de Governo, 
Administração e planejamento, no uso de suas atribuições legais, torna 
público a homologação do procedimento licitatório e adjudica o objeto 
á empresa GnA construtora eireli, cnpJ n.º 13.536.716/0001-50, com 
valor de r$ 220.529,92 (duzentos vinte mil quinhentos e vinte nove 
reais e noventa dois centavos). serrania, 23 de março de 2022. rodrigo 
silva candido. Diretor Dep. Governo, Administração e planejamento.  

 3 cm -23 1612329 - 1    

 Serro

 Prefeitura Municipal

    EDITAL P. 057/2022, P.E. 009/2022  
 Data 06/04/2022 teor encontra-se na íntegra disponível em www.serro.
mg.gov.br. eDiTAL p. 058/2022, p.e. 010/2022, data 07/04/2022 teor 
encontra-se na íntegra disponível em www.serro.mg.gov.br. eDiTAL p. 
060/2022, p.e. 011/2022, data 08/04/2022 teor encontra-se na íntegra 
disponível em www.serro.mg.gov.br  

 2 cm -23 1612322 - 1    

 Simão Pereira

 Prefeitura Municipal

     AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001   
 o Município de simão pereira, por intermédio da comissão perma-
nente de Licitação, torna pública a realização de licitação no dia e 
horário abaixo relacionados: Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de engenharia para realizar asfaltamento 
e drenagem pluvial na estrada de acesso ao distrito de souza Aguiar 
objeto do contrato de repasse oGu mapa nº 907864/2020- operação 
1073905-40- programa agropecuária sustentável- adequação de estra-
das rurais no município de simão pereira MG, conforme memorial des-
critivo, planilhas físico - fi nanceiras e demais informações presentes no 

anexo I – termo de referência do edital., Tipo: empreitada indireta pelo 
menor preço global Abertura dos envelopes: 12 de abril de 2022 Horá-
rio: 10:00h os interessados poderão obter maiores informações no setor 
de licitações da prefeitura Municipal de simão pereira, com sede na 
rua Duarte de Abreu, nº 90, Bairro centro, tel: (32) 3272-0521.   

 4 cm -22 1611714 - 1    

 Timóteo

 Prefeitura Municipal
     UASG 985373 - AVISO DE LICITAÇÃO  

 preGÃo eLeTrÔnico nº 008/2022 – reGisTro De preÇos 
nº 008/2022 - o Município de Timóteo torna público o edital do pre-
gão eletrônico nº 008/2022, processo Administrativo nº 023/2022, que 
tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição 
de lanches para atender às secretarias Municipais em reuniões, cur-
sos de capacitação, seminários e outros eventos, no exercício de 2022. 
Abertura: 05/04/2022, às 09:00 horas, no site www.comprasnet.gov.br. 
O presente Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos inte-
ressados no site http://transparencia.timoteo.mg.gov.br/licitacoesou no 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Melhores informações na Gerên-
cia de compras e Licitações da prefeitura Municipal de Timóteo, loca-
lizada na Av. Acesita, nº. 3.230, Bairro são José, Timóteo/MG, pelos 
telefones: (31) 3847-4701 e (31) 3847-4718 ou pelo e-mail pregaoti-
moteo@gmail.com. Timóteo, 23 de março de 2022. claudiléa pedroso 
de oliveira Thomaz - pregoeira.  

 4 cm -23 1612230 - 1  

    AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022  
 reGisTro De preÇos nº 014/2022 - o Município de Timóteo 
torna público que realizará às 13:00 horas, do dia 12 de março de 
2022, na sede da prefeitura Municipal de Timóteo, localizada na Ave-
nida Acesita, nº. 3.230, Bairro são José, licitação na modalidade pre-
gão presencial nº. 008/2022, registro de preços nº 014/2022, processo 
Administrativo nº 043/2022, que tem por objeto o registro de preços 
para fornecimento de combustíveis (Gasolina comum, álcool Hidra-
tado, Óleo Diesel comum e Diesel s10) para abastecimento dos veí-
culos, máquinas, equipamentos da pertencentes ao patrimônio e a Frota 
Administrativa do Município de Timóteo, para atender as necessidades 
da secretaria Municipal de Administração e Gestão, secretaria Muni-
cipal de educação, cultura, esporte e Lazer, secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento social, secretaria Municipal de saúde 
e Qualidade de Vida, secretaria Municipal de obras, serviços urbanos, 
Mobilidade e Habitação e secretaria Municipal de Governo e comu-
nicação social, relativo ao Termo de cooperação com a polícia civil 
de Minas Gerais 012/2022 e Termo de convênio nº 011/2020 com o 
corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. o presente edital e seus 
anexos estarão à disposição dos interessados pelo endereço eletrônico: 
http://transparencia.timoteo.mg.gov.br/licitacoes. Melhores informa-
ções pelos telefones: (31) 3847-4718 e (31) 3847-4701. Timóteo, 23 de 
março de 2022. Walcimar pereira Dias – pregoeiro.  

 5 cm -23 1612193 - 1    

 Tiros

 Prefeitura Municipal
    PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 09/2022  

 o Município de Tiros torna público o pregão presencial para regis-
tro de preços nº 09/2022. objeto: para eventual aquisição de materiais 
de construção para atender todos os departamentos da prefeitura. Data 
de abertura dos envelopes será dia 05/04/2022, às 09h00min. o edital 
completo e mais informações poderão ser obtidos na sede da prefeitura 
Municipal de Tiros, na praça santo Antônio, nº 170, centro. Telefone: 
(34) 3853-1221 e endereço eletrônico www.tiros.mg.gov.br.  

 2 cm -23 1612270 - 1    

 Três Corações

 Prefeitura Municipal

    DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
PRESENCIAL SRP: N.º 00037/2022.   

 processo: n.º 0243/2022. objeto: aquisição de tampão para galeria plu-
vial e kit completo para desobstrução de rede esgoto. 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: 11 de abril de 2022 às 09h:30min. endereço: av. Brasil, n.º 
225 – jardim américa/ departamento de licitação. sob a responsabili-
dade da secretaria municipal de obras e serviços públicos , conforme lei 
federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e alterações, lei n.° 10.520/02 e pelas 
demais condições fi xadas 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.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, 22 de março 2022. Alzira araújo 
de oliveira. pregoeira.  

 4 cm -23 1611916 - 1  

    DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
  PREGÃO PRESENCIAL SRP: N.º 00038/2022  

  PROCESSO: N.º 00155/2022.   
 objeto: contratação de empresa para aquisição e instalação de cortinas 
de ar e aparelhos de ar condicionado. o município de três corações/pre-
feitura municipal de três corações, com sede na av. Brasil, n.º 225, bairro 
jardim américa, cep 37.410-900, torna pública a licitação na modali-
dade pregão presencial srp. Data de abertura dos envelopes: dia 07 de 
abril de 2022 as 13:30h. endereço: av. Brasil, n.º 225 – jardim américa/ 
departamento de licitação. sob a responsabilidade da secretaria munici-
pal de governo e demais , conforme lei federal n.º 8.666 de 21.06.1993 
e alterações, lei n.° 10.520/02 e pelas demais condições fi xadas neste 
edital. O edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões 
e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciên-
cia 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, 
22 de março 2022. Alzira araújo de oliveira. pregoeira.  

 4 cm -23 1611919 - 1    

 Turmalina

 Prefeitura Municipal
    ERRATA:EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022,   

 Leilão nº 001/2022.onde se lê: ... comissão especial de Levantamento 
e Avaliação patrimonial de Bens Móveis nomeados através da porta-
ria nº 049/2022. LeiA-se: “... comissão especial de Levantamento e 
Avaliação patrimonial de Bens Móveis nomeados através da portaria 
nº 249/2021. Demais informações à disposição na preF. Mun. De 
TurMALinA/MG, à Av. Lauro Machado, n° 230 – centro - Tele-
fone nº (38) 3527-1257 (atendimento em h. comercial). preF.Mun. 
De TurMALinA/MG, 22 de março de 2022. Bruna Laura da cruz. 
presidente da cpL.  

 3 cm -22 1611145 - 1    

 Uberlândia

 Prefeitura Municipal
    AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 105/2022.  

 critério de julgamento: “menor preço”.objeto: contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para reforma do hospital e 
maternidade dr. odelmo leão carneiro, em uberlândia/MG.A Direto-
ria de compras, torna público e para conhecimento das licitantes e de 
quem mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a 
mesma infl uencia na elaboração da proposta, a Entrega dos Envelopes 
e sessão pública de abertura ocorrerá dia 28/04/2022 às 13:00 horas 
na prefeitura Municipal de uberlândia, situada na Av. Anselmo Alves 
dos santos, nº 600, bairro santa Mônica. o edital encontra-se à dis-
posição na Diretoria de compras, na Av. Anselmo Alves dos santos, 
nº. 600, bairro Santa Mônica, fone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 
17:00 horas, bem como, disponível no sítio www.uberlandia.mg.gov.
br.uberlândia, 24 de fevereiro de 2022.sueLi ApAreciDA siLVA.
DireTorA De coMprAs  

 4 cm -23 1612185 - 1    

 Unaí

 Prefeitura Municipal
    PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2022   

 registro de preço para futura aquisição de materiais elétricos – Julga-
mento dia 06/04/2022 às 08:00hrs. edital disponível no sítio: www.
prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no tel.: (38) 3677-
9610 ramal 9016. unaí-MG, 23/03/2022. Marcelo Lepesqueur Torres 
– pregoeiro. 
 Termo de rescisão ao contrato nº 078/2019 – construtora Maiorca. 
Termo de rescisão na íntegra disponível no sítio: www.prefeituraunai.
mg.gov.br, maiores informações no tel. (38) 3677-9610 ramal 9015. 
unaí-MG, 23 de março de 2022. José Gomes Branquinho – prefeito 
Municipal.  

 3 cm -23 1612237 - 1    

 Veredinha

 Prefeitura Municipal
     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022  

  A prefeitura Municipal de Veredinha-MG, torna público, a realização 
dos seguintes processos licitatórios:pregão eletrônico nº 010/2022, em 
sessão pública eletrônica a partirdas 08h00min dodia05/04/2022,através 
dositewww.portaldecompraspublicas.com.br, destinadoà contratação 

de empresa do ramo para o fornecimento de estrutura, organização e 
produção do rodeio na 14ª festa de peão do município; pregão pre-
sencial nº 011/2022, objetivando a aquisição de material esportivo, de 
acordo com o termo de convênio 1481001006/2021 seDese, a sessão 
pública será dia 06/04/2022 às 08h30min. Mais informações pelo tele-
fone (38) 3527-9120.  

 3 cm -23 1612197 - 1    

 Veríssimo

 Prefeitura Municipal

    PREGÃO PRESENCIAL 02/2022   
 publica Aviso de Licitação - Torna público que fará realizar no dia 06 
de abril de 2022, com entrega dos envelopes até às 09:00 horas e aber-
tura dos envelopes às 09:00 horas, no setor de compras e Licitação, 
Licitação Modalidade pregão presencial, do tipo menor preço, com o 
seguinte objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para prestação 
de serviços em veículos tipo “van” ou superior, destinado ao transporte 
de estudantes da zona rural para as escolas da cidade de Veríssimo e 
vice-versa, até 31 de dezembro de 2022. Tudo de conformidade com 
a Lei 8.666/93 e suas alterações pela Lei 8.883/94, Lei 9.648/98, Lei 
10.520/02. Disponibilização do edital e informações no endereço ele-
trônico www.verissimo.mg.gov.br, editais. contato (34) 3323-1140 - 
setor de Licitação. Veríssimo/MG. Fernanda da silva costa. pregoeira 
Ofi cial.  

 3 cm -23 1612158 - 1  

     EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 014/2021  

 eDiTAL/preGÃo eLeTrÔnico nº 010/2021 - Após constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, o(a) prefeito Municipal, homo-
loga nos termos do inciso Vi do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o 
resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: aquisi-
ção de equipamentos para academia ao ar livre atendendo ao convênio 
de saída nº 1481000473/2020/seDese, que entre si celebram o estado 
de Minas Gerais, por intermédio da secretaria de estado de Desenvol-
vimento social e a prefeitura Municipal de Veríssimo/MG. conside-
rando tudo que dos autos consta, nos termos da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, Lei nº 9.648/98, 
Lei 10.520/02, homologo o presente feito. nos termos do parecer Jurí-
dico, homologo o presente certame, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos. Luiz carlos da silva. prefeito Municipal.  

 4 cm -23 1611847 - 1    

 Vespasiano

 Prefeitura Municipal

    EXTR. DO CONTRATO Nº 017/2022  
  P.L. 021/2021 – P.P. 005/2021.  

 Das partes: pMV e a empresa DepÓsiTo De áGuA e TrAnspor-
Tes rD LTDA - Me. objeto: contrato de saldo remanescente da Ata 
r.p. 011/2021 - p.L. 021/21 – p.p. 005/21, que tem como objeto, o for-
necimento de gás, vasilhames e acessórios, em atendimento a diversas 
secretarias do município. ViG: 12 meses. VLr: r$ 192.354,10. FDo: 
200, 233, 258, 274, 288, 300, 345, 394, 429, 440, 453, 467, 488, 535. 
 eXTr. DA ATA r.p. nº 006/2022 – p.L. 172/2021 – p.e. 054/2021. 
DAs pArTes: pMV e a empresa Biohosp produtos Hospitalares s/A. 
oBJeTo: registro de preços para futura e eventual aquisição de medi-
camentos em geral, em atendimento a secretaria de saúde. ViG: 12 
meses. VLr: r$ 409.801,31. FDo: 313, 367  

 3 cm -23 1612189 - 1    

 Virginópolis

 Prefeitura Municipal

     AVISO – CANCELAMENTO E REAGENDAMENTO.   
 Torna público que a sessão ocorrida no dia 16/03/2022 ás 10:00hrs 
está cancelada. objeto serviço de engenharia consistindo em reparos 
e manutenção preventiva e corretiva. nova sessão está agendada para 
o dia 13/04/2022 ás 10:00hrs- informações 33-34161260 / e-mail: lici-
tacaovgp2@gmail.com. informações –Ane cristiny ramos Miranda– 
presidente da cpL.  

 2 cm -23 1612341 - 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 3202203232040400213.
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