
 6 – terça-feira, 19 de abril de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
EXTRATO DE CONTRATO:

CONTRATO Nº 028/2022. 
partes: Município de esmeraldas e a empresa Wr calcados eireli. 
objeto: contratação de empresa para aquisição de materiais esportivos. 
Valor: r$ 91.709,77. Dotação orçamentária: 02.06.06.27.812.0012.10
13.3.3.90.30.00 - 100; Vigência: até 31de dezembro de 2022. Assina-
tura: 11/04/2022.

2 cm -18 1622963 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

processo nº 053/2022. objeto: promover registro de preços para 
futura e eventual aquisição de teste com finalidade diagnóstica para rea-
lização de exame coViD 19, com o critério de “menor preço”. Valor 
estimado: r$ 451.500,00. Abertura das propostas por meio eletrônico, 
dia 04/05/2022, às 08h30min. o edital da licitação se encontra disponí-
vel no site www.licitacoes-e.com.br e/ou www.esmeraldas.mg.gov.br. 
informações: Av. José pinto da silva, n° 409, são José, esmeraldas/
MG, cep: 32800-724. Tel.: (31) 3538-8885.

Ayani Denise do carmo Muniz
pregoeira

3 cm -18 1622786 - 1

Espera Feliz

Prefeitura Municipal
AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

PROCESSO 00134/2022
contratação de empresa especializada para construção de unidade pre-
dial para um escola com quadra de esportes na comunidade quicé. Data 
23/05/2022 às 13:00 Lei 8.666/93 horas o edital completo encontra-se 
disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.
oziel Gomes da silva – prefeito Municipal.

2 cm -18 1622857 - 1

Câmara Municipal
REGISTRO DE PREÇOS 03/2022

A cÂMArA MunicipAL De esperA FeLiz MG –, torna público 
nos termos das Leis Federais nº Lei 8.666/93, 10.520/02 e 123/06 e suas 
alterações, por intermédio de seu preGoeiro, o processo nº 015/2022, 
pregão presencial nº 003/2022 – registro de preços nº 003/2022, com 
abertura para o dia: 03/05/2022 às 16:00 horas, Visando: registro de 
preços de serviços gráficos e encadernação, aquisição de painéis de 
lona, banners, faixas, quadro de homenagem e revelação fotográfica, 
para atender as necessidades da câmara Municipal de Vereadores de 
espera Feliz-MG. o edital completo encontra-se à disposição na sede 
da câmara Municipal de espera Feliz/MG, localizada à praça Dr. José 
Augusto, 251 - centro - espera Feliz/MG - cep: 36.830-000, ou poderá 
ser extraído no site: www.esperafeliz.mg.leg.br.rÔMuLo QuinTÃo 
DonáDio – presiDenTe Do LeGisLATiVo. 15/10/2021.

3 cm -13 1622226 - 1

Espírito Santo 
do Dourado

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00018/2022 
processo Administrativo nº 00216/2022 – objeto: contratação de 
empresa para o Fornecimento de eletrodomésticos, Mobiliário e ele-
trônicos em Atendimento às necessidades do Município de espírito 
santo do Dourado (MG). o edital na íntegra encontra-se disponível 
no sítio eletrônico www.espdourado.mg.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do setor de Licitações pelo Telefone (35) 
3454-1000 ou pelo e-mail licita@espdourado.mg.gov.br. As propostas 
serão recebidas Até as 09h00min do dia 03 de maio de 2022. espírito 
santo do Dourado (MG), 18 de abril de 2022. Adalto Luís Leal - pre-
feito Municipal.

3 cm -18 1622833 - 1

Faria Lemos

Câmara Municipal
 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 

processo nº 002/2022.A câmara Municipal de Faria Lemos - MG 
torna público que no dia 04/05/2022 às 14:00 horas, rua coronel João 
Marcelino , n° 186 - centro - Faria Lemos - MG, no prédio da câmara 
Municipal, estará realizando sessão de Tomada de preço nº 001/2022 
objeto: contratação de empresa para obra de reforma da câmara Muni-
cipal, nos termos do edital e seus anexos, a presente licitação será 
regida pela lei federal lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas respectivas 
alterações, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta 
licitação serão publicados no diário oficial da Câmara e site oficial. Aos 
interessados, Maiores informações pelo fone (32) 3749-1230 - e-mail 
contato@camarafarialemos.mg.gov.br / site www.camarafarialemos.
mg.gov.br.

3 cm -18 1622870 - 1

Florestal

Prefeitura Municipal
 PL 026/2022, 

p. presencial 013/2022, torna público aos interessados a realização do 
proc. licitatório. objeto: contratação de empresa para fornecimento 
de lanches para diversos setores da Adm. Municipal, com entrega par-
celada. Tipo: Menor preço item. entrega dos envelopes: 04/05/2022 
as 08:30 horas. Maiores informações tel: 31-35362233. edital site 
www.florestal.mg.gov.br. Antônio Ferreira Leite Júnior. Pregoeiro 
Municipal.

2 cm -14 1622477 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 042/2022 

MoD. preGÃo eLeTrÔnico nº 023/2022 - reGisTro De pre-
ÇOS - TIPO: Maior desconto global sobre a tabela unificada do sis-
tema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e 
opm do sus-siGTAp. oBJeTo: contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços para realização de exames laboratoriais, de 
acordo com os preços da tabela unificada do sistema de gerenciamento 
da tabela de procedimentos, medicamentos e opM do sus-siGTAp, 
visando garantir o apoio diagnóstico para os usuário do sus no Muni-
cípio de Formiga, e da programação pactuada integrada – ppi referen-
ciados, para atendimento da secretaria Municipal de saúde. recebi-
mento das propostas: do dia 20/04/2022 às 08:00h até dia 04/05/2022 às 
08:59h. Data de abertura das propostas e início da sessão de disputa de 
preços: Às 09:00h do dia 04/05/2022. Modo de disputa: Aberto. refe-
rência de tempo: Horário de Brasília – DF. endereço eletrônico: https://
www.licitanet.com.br. informações: telefone (37) 3329-1844. consul-
tas ao edital e divulgação de informações: www.formiga.mg.gov.br; 
www.licitanet.com.br ou pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.
com.

4 cm -18 1622797 - 1

Fortuna de Minas

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 27/2022

Aviso de Licitação - pregão presencial 27/2022 - processo Licitatório 
36/2022. o Município de Fortuna de Minas/MG torna pública a realiza-
ção de licitação na modalidade pregão presencial nº 27/2022 - registro 
de preço de Materiais de informática, Toners e Aparelho de Telefone 
celular. sessão de recebimento dos envelopes 04/05/2022 com proto-
colo até às 09hs, na prefeitura. o edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na Av. renato Azeredo, 210, centro, para consulta, 
gratuitamente através do e-mail: licitacao@fortunademinas.mg.gov.
br, e pelo site www.fortunademinas.mg.gov.br informações pelo (31) 
3716-7111 ou 3716-7138 .

3 cm -18 1622923 - 1

Francisco Dumont

Prefeitura Municipal
PROCESSO 036/2021 – PP 017/2022

objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de ser-
viço de elaboração de laudos de segurança do trabalho em todas as 
secretarias do Município de Francisco Dumont, atendendo o e-so-
cial. credenciamento: 06/05/2022 – 08:00h – edital disponível no site 
https://franciscodumont.mg.gov.br/ ou pelo e-mail franciscodumontli-
citacao@gmail.com. Herbert Leonardo Fonseca – Pregoeiro oficial.

2 cm -18 1623089 - 1

Frei Inocêncio

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022

Tomada de preços nº 001/2022, objeto: contratação de serviços médi-
cos para atendimento das unidades esF - estratégia saúde da Família. 
Julgamento: 09/05/2022 às 09h00min. compras e licitações: (33) 3284-
2686 / licitacao@freiinocencio.mg.gov.br

1 cm -18 1622715 - 1

Fronteira

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2021. 
ToMADA De preÇo nº 008/2021. contratante: prefeitura Municipal 
de Fronteira - contratada: Vinicius Ferreira de Menezes Me. objeto do 
Aditivo: prorrogação de prazo pelo período de 03 (três) meses.

Fronteira, 14 de abril de 2022
sérgio paulo campos - prefeito

2 cm -18 1622519 - 1

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021. 

ToMADA De preÇo nº 007/2021. contratante: prefeitura Municipal 
de Fronteira - contratada: Vinicius Ferreira de Menezes Me. objeto do 
Aditivo: prorrogação de prazo pelo período de 04 (quatro) meses.

Fronteira, 27 de janeiro de 2022
sérgio paulo campos - prefeito

eXTrATo Do priMeiro TerMo ADiTiVo Ao conTrATo 
ADMinisTrATiVo nº 010/2022. ToMADA De preÇo nº 
014/2021. contratante: prefeitura Municipal de Fronteira - contratada: 
M.VL. construtora e serviços Ltda. objeto do Aditivo: prorrogação de 
prazo pelo período de 02 (dois) meses.

Fronteira, 31 de março de 2022
sérgio paulo campos - prefeito

3 cm -18 1622517 - 1

Gameleiras

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 

o Município de Gameleiras/MG, torna público que fará realizar pre-
gão presencial nº 12/2022, no dia 02 de maio de 2022, às 09h00min 
horas, na sede da prefeitura de Gameleiras/MG, localizada na praça 
são Francisco, nº 102 - centro - Gameleiras/MG, tipo menor preço por 
item. objetivando a aquisição de caixas térmicas e câmara refrigerada 
para estruturação da sala de vacina do município de Gameleiras, em 
atendimento a resolução ses/MG nº 6.286, de 25 de junho de 2018. o 
edital poderá ser solicitado na sede da prefeitura, pelo site: gameleiras.
mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacaogameleiras@yahoo.com - Gilmar 
rodrigues oliveira - prefeito Municipal.

3 cm -18 1622970 - 1

Goiabeira

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

A prefeitura Municipal de Goiabeira/MG torna pública aos interessa-
dos que será realizada licitação, modalidade preGÃo presenciAL 
nº 009/2022, sobre o registro de preços “Menor preço por item”, para 
a futura e eventual contratação de fornecedor objetivando o futuro for-
necimento de material de expediente para atender as secretarias do 
Município de Goiabeira/MG. A ser realizado na data 04/05/2022 às 
10h00min, na sala de reuniões da prefeitura, na rua pinheiro nº 44, 
Bairro centro, na cidade de Goiabeira, estado de Minas Gerais. o 
edital encontra-se à disposição dos interessados a partir desta data, no 
horário de 08h00min às 14h00min, no endereço acima, informações 
através do telefone (0x33) 3262-1113. e-mail: licita.comprasgoiabei-
ramg@gmail.com / site: www.goiabeira.mg.gov.br

3 cm -18 1622720 - 1

Goianá

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 021/2022

o Município de Goianá, torna público que fará realizar a Licitação nº 
046/2022 na modalidade “pregão eletrônico”, julgamento “Tipo Menor 
preço” objetivando Aquisição de material de curativo. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 08h 55min do dia 04/05/2022. 
Data e horário do início da disputa: 09h00min do dia 04/05/2022. Dis-
ponibilização do edital e informações no endereço eletrônico: https://
bllcompras.com e www.goiana.mg.gov.br. informações complementa-
res poderão ser obtidas através dos telefones: (32) 3274-5192.

2 cm -18 1622845 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022

o Município de Goianá, torna público que fará realizar a Licitação nº 
045/2022 na modalidade “pregão eletrônico”, julgamento “Tipo Menor 
preço” objetivando Aquisição de material odontológico. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 08h 55min do dia 03/05/2022. 
Data e horário do início da disputa: 09h00min do dia 03/05/2022. Dis-
ponibilização do edital e informações no endereço eletrônico: https://
bllcompras.com e www.goiana.mg.gov.br. informações complementa-
res poderão ser obtidas através dos telefones: (32) 3274-5192. 

2 cm -18 1622843 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022

Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão eletrônico nº 000004/2022, pAc 
000057/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à registro de 
preços para eventual aquisição de filmes de mamografia para o Centro 
estadual de Atenção especializada - ceAe. nova sessão está agen-
dada. os interessados poderão obter informações na r. Mal. Floriano nº 
905, 3º andar, Departamento de suprimentos e contratos (tel. 33 3275-
4701) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão retirar o edital através 
dos sites www.gov.br/compras e https://www.valadares.mg.gov.br/lici-
tacoes. o recebimento das propostas dar-se-á: até às 10:00min do dia 05 
de maio de 2022. o início da sessão de disputa de preços com análise 
das propostas: a partir das 10:10hs do dia 05 de maio de 2022, com os 
representantes das licitantes devidamente credenciados e quantos inte-
ressarem. Governador Valadares, 18 de abril de 2022. Filipe rigo Diniz 
- secretário Municipal de Administração.

4 cm -18 1622885 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão presencial nº 000029/2022, pAc 
000180/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à registro de 
preço para aquisição de material de limpeza e higiene para atender a 
secretaria municipal de educação durante o ano de 2022. considerando 
que o edital foi retificado. Nova sessão está agendada. Os interessados 
poderão obter informações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Depar-
tamento de suprimentos e contratos (tel. 33 3276-4025) nos dias úteis, 
entre 12h e 18h e poderão retirar o edital através do site www.valada-
res.mg.gov.br/licitacoes - Data do pregão: 16 de maio de 2022. Horário 
limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 
14:00. Governador Valadares, 18 de abril de 2022. Filipe rigo Diniz - 
secretário Municipal de Administração.

3 cm -18 1622941 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2021
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000129/2021, pAc 
001177/2021, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de Aquisição de Veículos automotores para atender a demanda da secre-
taria Municipal de saúde. 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 pode-
rão retirar o edital através do site www.valadares.mg.gov.br/licitacoes 
- Data do pregão: 13 de maio de 2022. Horário limite para credencia-
mento, entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00. Governador 
Valadares, 18 de abril de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Munici-
pal de Administração.

3 cm -18 1622821 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão presencial nº 000011/2022, pAc 
000028/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à registro 
de preços para eventual e futura aquisição de materiais elétricos diver-
sos, para emprego nas atividades da Gerência de iluminação pública 
da secretaria Municipal de obras e serviços urbanos.. considerando 
que o edital foi retificado. Nova sessão está agendada. Os interessados 
poderão obter informações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Depar-
tamento de suprimentos e contratos (tel. 33 3276-4025) nos dias úteis, 
entre 12h e 18h e poderão retirar o edital através do site www.valada-
res.mg.gov.br/licitacoes - Data do pregão: 11 de maio de 2022. Horário 
limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 
14:00. Governador Valadares, 18 de abril de 2022. Filipe rigo Diniz - 
secretário Municipal de Administração.

4 cm -18 1622860 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 07/2022, “Menor 
preço por item - pregão” referente à registro de preços para eventual 
aquisição de medicamentos manipulados em cumprimento das determi-
nações judiciais, ajuizadas contra o Município de Governador Valada-
res, cujo edital encontra-se à disposição dos interessados, para exame 
e aquisição, através dos sites www.gov.br/compras e https://www.vala-
dares.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento das propostas dar-se-á: até 
às 09:00 do dia 04 de maio de 2022. o início da sessão de disputa de 
preços com análise das propostas: a partir das 09:10 do dia 04 de maio 
de 2022, com os representantes das licitantes devidamente credencia-
dos e quantos interessarem. Governador Valadares, 13 de abril de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -18 1622819 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022

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

Governador Valadares, 18 de abril de 2022. 
(a): Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe.

eDiTAL processo LiciTATÓrio nº 043/2022
preGÃo presenciAL nº 029/2022

suspensÃo
o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna pública a suspensão “sine die” do pro-
cesso Licitatório nº 043/2022, na modalidade de pregão presencial nº 
029/2022, tipo menor por lote, que tem por objeto a conTrATAÇÃo 
Dos serViÇos De conFecÇÃo De uniForMes , em razão da 
necessidade de adequação do objeto.

Governador Valadares, 18 de abril de 2022. 
(a): Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe.

6 cm -18 1623155 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC.49/22-PP 26/22

contr. de p. física ou jurídica para prest. de serv. de loc. de 02 cami-
nhões pipa-credenciamento: 05/05/2022-08h. licitagraomogol. mg@
gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -18 1622868 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
011/2022, processo Licitatório nº 032/2022 – objeto: registro de preços 
para futura e eventual contratação de prestação de serviços de máquinas 
com operador e locação de equipamentos diversos para atendimento 
das demandas da secretaria Municipal de infraestrutura urbana. Data 
da sessão: 05/05/2022 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 -18 1622980 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – AVISO DE LICITAÇÃO
encontra-se abertona sede do serviço Autônomo de água e esgoto, na 
Travessa dos Leões, nº 140, centro, cep 39.740-000, Guanhães/MG, o 
preGÃo presenciAL nº. 014/2022. oBJeTo: Aquisição de bomba 
submersível para águas residuais, quadro de comando elétrico, conjunto 
moto-bomba trifásico, equipamento medidor de pH/orp/Temperatura 
e oxigênio (pHmetro e oxímetro), cuja sessão pública acontecerá no dia 
05/05/2022 às 08h30min, na sala de reuniões do sAAe, no endereço 
supramencionado. Detalhes da licitação encontram-se à disposição dos 
interessados, no endereço acima, pelo telefone (33) 3421 1531, e-mail 
material@saaeguanhaes.com.br ou pelo site www.saaeguanhaes.com.
br. Guanhães/MG, 18/04/2022. (a) robson Barbosa - pregoeiro.

3 cm -18 1622635 - 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 320220418211319026.


