
 6 – terça-feira, 10 de Maio de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Francisco Dumont

Prefeitura Municipal
PROCESSO 043/2022 – PP 021/2022

objeto: registro de preços objetivando a futuras e eventuais aquisições 
parceladas de tintas e materiais para pintura em geral. credenciamento: 
23/05/2022 – 08:00h – edital disponível no site https://franciscodu-
mont.mg.gov.br/ ou pelo e-mail franciscodumontlicitacao@gmail.com. 
Herbert Leonardo Fonseca – Pregoeiro oficial.

2 cm -09 1631817 - 1

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO 044/22 – TP 009/22
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços visando o recapeamento em pré Misturado a Frio (pMF) de 
diversas ruas do Distrito de covancas, no valor total estimado de 
r$ 192.883,38. critério de julgamento será o de menor preço do tipo 
empreitada por prego Global. entrega dos envelopes: Até as 08:00h do 
dia 26/05/22. Abertura dos envelopes: 08:30h do dia 26/05/22 – edital 
disponível no site: https://www.franciscodumont.mg.gov.br/transparen-
cia/licitacoes-e-contratos. Josina neves Fonseca – presidente da cpL.

2 cm -09 1631822 - 1

Francisco Sá

Prefeitura Municipal
ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO N° 052/2022

TOMADA DE PREÇOS 001/2022
pL nº 012/2022 - Tomada de preço nº 001/2022 - oBJeTo: “contrata-
ção de empresa especializada em construção civil visando a Execução 
da obra de construção de portais de entrada no Município de Francisco 
Sá, Minas Gerais.” Republica-se o extrato de Contrato nº 052/2022. 
onDe se LÊ: “A contar da data de sua assinatura, 29/12/2022” 
LeiA-se: “A contar da data de sua assinatura, 29/03/2022”. site: www.
franciscosa.mg.gov.br ou e-mail: licitacaofranciscosamg@gmail.com

prefeito Municipal: Mário osvaldo rodrigues casasanta
2 cm -09 1631908 - 1

Fronteira

Prefeitura Municipal
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
o prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, torna público 
que fará realizar às 08hrs30min do dia 26 de maio de 2022, através do 
sistema de pregão eletrônico (Licitações) da Bolsa Brasileira de Mer-
cadorias - (www.bbmnetlicitacoes.com.br), pregão eletrônico, objeti-
vando a aquisição de equipamento endoscópio, com instalação e garan-
tia, a ser utilizado nas ações de média e alta complexidade da Unidade 
Mista de saúde de Fronteira/MG.

Fronteira, 09 de maio de 2022
elaine pinesso - pregoeira

3 cm -09 1631724 - 1

Frutal

Prefeitura Municipal
ATO AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 004/2022.
o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG 
torna pública a abertura do preGÃo presenciAL nº 004/2022, do 
tipo Menor preÇo por iTeM – objeto: contratação de empresa 
para prestação de serviços de emissão de certificados digitais com-
patíveis com a infraestrutura de chave pública icp-Brasil, e-cpF e 
e-cnpJ, que permitam acesso aos diversos sites e sistemas estruturan-
tes do Governo Federal e estadual. Tendo em vista a anulação parcial a 
partir da publicidade do edital, por um equívoco não foi inserido a pro-
posta da empresa que enviou envelope. A abertura dos envelopes será 
dia 13/05/2022 as 08h00, na sala de licitações da prefeitura Municipal 
de Frutal/MG, localizada à praça Dr. França nº 100. Frutal/MG, 09 de 
maio de 2022. regina carmélia de oliveira - presidente da cpL.

3 cm -09 1631977 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 
o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG, 
torna pública a decisão referente ao pregão presencial nº 051/2022 – 
processo Licitatório nº 100 – objeto: constitui objeto da presente lici-
tação a contratação de prestação de serviços de seguros para diversos 
veículos pertencentes a frota municipal, conforme especificações técni-
cas contidas no termo de referência anexo ao presente Edital, do Tipo 
Menor preço unitário. considerando a necessidade de adequação do 
edital, suspendo o pregão presencial nº 051/2022 para que sejam reali-
zadas as correções necessárias.

 Frutal/MG, 09 de maio de 2022. 
regina carmélia de oliveira - presidente da cpL.

3 cm -09 1631552 - 1

Gameleiras

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº SRP 18/2022
o Município de Gameleiras/MG, torna público que fará realizar pregão 
presencial nº srp 18/2022, no dia 23 de maio de 2022, às 07h30min 
horas, na sede da prefeitura de Gameleiras/MG, localizada na praça 
são Francisco, nº 102 - centro - Gameleiras/MG, tipo menor preço 
por item. Objetivando o registro de preços para a contratação exclu-
siva de Me/epp ou equiparadas para a aquisição de materiais de infor-
mática em geral e recarga de toners. o edital poderá ser solicitado na 
sede da prefeitura, pelo site: gameleiras.mg.gov.br ou pelo e-mail: lici-
tacaogameleiras@yahoo.com - Gilmar rodrigues oliveira - prefeito 
Municipal.

3 cm -09 1631973 - 1

Glaucilândia

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022
Tipo Menor preço por item. objeto: contratação de empresa para loca-
ção de veículo tipo ônibus, para atendimento às atividades da secretaria 
de Transportes. Data da Abertura: dia 24/05/2022, às 09h00min. edital 
será obtido na sala de Licitação da pMG, e-mail: licitacaoglaucilan-
dia@yahoo.com.br ou site: www.glaucilandia.mg.gov.br.

2 cm -09 1631774 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 061/2022 

- AVISO DE LICITAÇÃO
o município de Gonzaga torna público que realizará o processo Lici-
tatório n° 061/2022 - modalidade pregão eletrônico n.° 019/2022, tipo 
menor preço por item, para registro de preços para futuro e eventual 
fornecimento parcelado de materiais de limpeza, descartáveis e utensí-
lios de cozinha para atendimento das demandas das secretarias muni-
cipais do município de Gonzaga. Data da sessão: 30 de maio de 2022, 
sendo o horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e 
início da sessão: 09h00min. O Edital completo e seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados, na prefeitura Municipal, setor 
de Licitações, gratuitamente ou através de solicitação no e-mail: lici-
taprefgonzaga@gmail.com. Dúvidas: (33)3415-1275. Efigênia Maria 
Magalhães - prefeita Municipal.

3 cm -09 1631999 - 1

 PROCESSO LICITATÓRIO N. 063/2022
 rerrATiFicAÇÃo Do eDiTAL do pp n.º 005/2022, que tem por 
objeto contratação de empresa para licenciamento de uso de sistemas 
de informática integrados, para a gestão pública municipal, com os ser-
viços de conversão de dados, implantação, treinamento, manutenção, 
suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual. Alte-
ra-se o horário da abertura. onde se lê: 09h00min; Leia-se: 13h00min. 
Fica mantida a data de abertura. Efigênia Maria Magalhães, Prefeita.

2 cm -09 1631554 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
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.valadares.
mg.gov.br/licitacoes - Data do pregão: 02 de junho de 2022. Horário 
limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 
14:00. Governador Valadares, 09 de maio de 2022. Filipe rigo Diniz - 
secretário Municipal de Administração.

3 cm -09 1631819 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

o Município de Governador Valadares torna pública a homologação 
do pregão presencial 000015/2022 - pAc 000043/2022 - registro 
de preços para a contratação de empresa especializada na locação de 
máquinas e veículos pesados para emprego nas atividades dos diversos 
Departamentos da secretaria Municipal de obras e serviços urbanos, 
segundo quantidades, descrições e demais especificações do Termo de 
referência e edital, com fulcro na Lei nº. 8.666/93. em decorrência do 
exposto no processo de licitação a mim apresentado, homologo o seu 
objeto a licitante (inca Lanternagem e comercio LTDA nos lotes 2, 5 e 
6 no valor total de r$ 3.806.000,00e Jose carlos Almeida silva Trans-
portes eireLi nos lotes 1, 3 e 4 no valor total de r$ 2.522.000,00) 
Valor Total da licitação r$ 6.328.000,00 (seis milhões trezentos e vinte 
e oito mil reais). Governador Valadares, 09 de maio de 2022. Filipe 
rigo Diniz- secretário Municipal de Administração.

4 cm -09 1632133 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000013/2022, “Menor 
Preço Por Item - Pregão” referente à Aquisição de atadura e fitas ade-
sivas cirúrgicas, com o objetivo de atender a demanda das equipes da 
Atenção primária à saùde e dos centros de Atenção especializadas da 
secretaria Municipal de saúde. cujo edital encontra-se à disposição dos 
interessados, para exame e aquisição, através dos sites www.gov.br/
compras e https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento 
das propostas dar-se-á: até às 14:00min do dia 18 de maio de 2022. o 
início da sessão de disputa de preços com análise das propostas: a partir 
das 14:00hs do dia 18 de maio de 2022, com os representantes das lici-
tantes devidamente credenciados e quantos interessarem. Governador 
Valadares, 06 de maio de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Muni-
cipal de Administração.

4 cm -09 1631767 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 097/2022
 Extrato do contrato nº 97/2022, celebrado entre o Município de Gover-
nador Valadares e comercial GV Máquinas e equipamentos LTDA, 
tendo como objeto a “aquisição de equipamentos, acessórios suprimen-
tos de informática, destinado ao Departamento de informática através 
de Adesão a Ata de registro de preço n.º: 284/2021, processo Admi-
nistrativo n.º: 822/2021, pregão eletrônico nº: 110/2021 Vigência 
deste contrato é de 12 (doze) meses com início em 08/04/2022 e tér-
mino em 08/04/2023. Valor de r$ 101.448,80 ((cento e um mil, quatro-
centos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

3 cm -09 1631866 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC.67/22 -PP 31/22

 Aquis. De mat. informática-credenciamento: 24/5/22-8h. licitacaogra-
omogol.mg@gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -09 1631821 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
013/2022, processo Licitatório nº 041/2022 – objeto: registro de pre-
ços, destinado à futura e eventual aquisição de lanches para atender a 
demanda das diversas secretarias do município de Guanhães/MG. Data 
da sessão: 24/05/2022 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 -09 1632026 - 1

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO-EDITAL 01/2019
A senhora Dóris campos coelho, prefeita Municipal HoMoLoGA o 
resultado final do Concurso Público, realizado em 05 de dezembro de 
2021, promovido pela prefeitura Municipal de Guanhães e realizado 
pela FADenor - Fundação de Apoio ao desenvolvimento do ensino 
superior do norte de Minas, nos termos do edital nº 01/2019. o resul-
tado final encontra-se publicado no site: guanhaes.mg.gov.br e cotec.
fadenor.com.br/concurso. 

2 cm -09 1631584 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
015/2022, processo Licitatório nº 043/2022 – objeto: registro de pre-
ços destinado à eventual e futura contratação de empresa para confec-
ção de uniformes destinados aos funcionários da prefeitura Municipal 
de Guanhães, para atender as necessidades das secretarias do municí-
pio. Data da sessão: 25/05/2022 às 09h. Maiores informações no setor 
de Licitação, na sede da prefeitura Municipal de Guanhães ou pelo tele-
fone (33) 3421-1501, das 13h30 às 17h horas ou no site www.guanhaes.
mg.gov.br Mariana Teixeira Coelho Menezes - Pregoeira Oficial.

3 cm -09 1631942 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022. 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
012/2022, processo Licitatório nº 037/2022 – objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de ser-
viços de transporte rodoviário intermunicipal para atender a demanda 
da secretaria Municipal de saúde, no que tange a tratamento de pacien-
tes fora do município de Guanhães. Data da sessão: 23/05/2022 às 
09h. Maiores informações no setor de Licitação, 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 Coe-
lho Menezes - Pregoeira Oficial.

3 cm -09 1631855 - 1

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO 
Nº 020/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 

 objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição instalação 
(montagem) de estufa industrial e estufa agrícola, sistema de irrigação 
da estufa, materiais e insumos para atender o viveiro municipal, jardins, 
praças, campos de futebol e gramados de área municipais. empresa 
vencedora: Bc Agro comércio de sementes eireli, inscrita no cnpJ nº 
29.220.447/0001-58 no valor de r$ 221.440,00. A licitação resultou no 
valor total de r$ 221.440,00 (duzentos e vinte e um mil quatrocentos 
e quarenta reais). Data de Julgamento: 25/04/2022. Mariana Teixeira 
Coelho Menezes – Pregoeira Oficial.

3 cm -09 1631586 - 1

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 006/2022
preGÃo eLeTrÔnico reGisTro De preÇos nº 002/2022 – 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de car-
nes, iogurtes e pães para merenda escolar (itens frustrados). empresa 
vencedora: comercial Leticia GH LTDA, inscrita no cnpJ nº 
29.720.373/0001-19, no valor de r$ 710.480,00. A licitação resultou 
no valor total de r$ 710.480,00 (setecentos e dez mil quatrocentos e 
oitenta reais). Data de Julgamento: 28/04/2022. Mariana Teixeira Coe-
lho Menezes – Pregoeira Oficial.

2 cm -09 1632048 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº 003/2022. 
A presidente da comissão permanente de Licitação do Município de 
Guanhães/MG torna público para conhecimento dos interessados que 
acontecerá no período de 16/05/2022 a 31/12/2022 o credenciamento nº 
003/2022 - processo Licitatório nº 031/2022 – objeto:credenciamento 
de Cuidador de Idosos para realização de oficinas de convivência social 
com idosos cadastrados no crAs – centro de referência de Assis-
tência social. Maiores informações no setor de Licitação, na sede da 
prefeitura Municipal de Guanhães ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 
13h30 às 17h; ou pelo e-mail licitacoes@guanhaes.mg.gov.br Mariana 
Teixeira Coelho Menezes - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação

3 cm -09 1631879 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
 AVISO DE SUSPENSÂO 

o Departamento de Licitação, por meio da comissão de contratação, 
designada pela portaria n.° 052/2022 de 02 maio de 2022, responsável 
pela condução do supracitado processo, cujo objeto é a contratação de 
pessoa jurídica ou consórcio de empresas sob regime de contratação 
semi-integrada para a elaboração de projeto executivo para a eficienti-
zação do consumo de energia elétrica e a construção de usinas fotovol-
taicas no âmbito das unidades consumidoras do município de guapé, 

abrangendo a execução de obras e serviços de reformas, substituições 
e instalações de equipamentos e demais serviços e operações necessá-
rias e suficientes para a entrega final do objeto, decide SUSPENDER, 
devido aos pedidos de esclarecimentos e impugnação, o certame refe-
rente ao edital de concorrência pública n.° 04/2022, para revisão e 
retificação do Termo de Referência e do Edital. A nova data de abertura 
será divulgada na forma prevista no art. 55, § 1º da Lei n.° 14.133/2021. 
Bruno Daniel de oliveira – Agente de contratação.

4 cm -09 1631565 - 1

EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO 018/2022 
 proc. 037/2022. objeto – registro de preços para futura e eventual 
aquisição de equipamento de fotografia e filmagem, veículo aéreo não 
tripulado (tipo drone) e equipamento de informática. contratados: DT 
Office – Distribuidor de Eletrônicos Eireli, CNPJ 30.019.904/0001-20, 
Valor: r$ 4.699,00; Moura eletrônicos e importação Ltda-Me, cnpJ 
10.636.064/0001-37, Valor: r$ 16.249,00; pantanal informática Ltda 
–Me, cnpJ 42.387.427/0001-34, Valor: r$ 14.099,00; rJ informá-
tica Ltda-Me, cnpJ 43.791.740/0001-04, Valor: r$ 15.983,00; seven-
tec Tecnologia e informática Ltda-epp, cnpJ 08.784.976/0001-04, 
Valor: r$ 26.175,00; T. Guimarães informática-Me, cnpJ 
07.274.334/0001-00, Valor: r$ 3.245,10; TcA Minas informática 
Ltda-Me, cnpJ 07.371.029/0001-29, Valor: r$ 66.400,00; Vanessa 
Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar-Me, CNPJ 24.501.724/0001-87, 
Valor: R$ 5.500,00. Vigência: 12 meses. Extrato de Contrato nº 45 – 
pregão 022/2022 – proc. 046/2022. objeto – registro de preços para 
futura e eventual contratação de serviço de locação de cadeiras e mesas 
plásticas. contratado: sacolão Verdão Ltda, cnpJ 17.782.576/0001-50, 
Valor: R$ 40.415,00. Vigência: 12 meses. Extrato de Contrato – Pregão 
026/2022 – proc. 037/2022. objeto – registro de preços para futura e 
eventual aquisição de ADueLAs De concreTo ArMADo. con-
tratado: Luis carlos crabi-epp, cnpJ 05.556.039/0001-03, Valor: r$ 
206.250,00. Vigência: 12 meses.

5 cm -09 1632050 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE EDITAIS. PROCESSO Nº. 081/2022 

– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2022.
 Menor preço por item. objeto: registro de preço para aquisição de 
gêneros alimentícios para fornecimento eventual e futuro pelo período 
de doze meses. Data e hora de abertura: 26.05.2022 às 9h. processo 
nº. 083/2022 – pregão presencial nº. 046/2022. Menor preço por item. 
objeto: registro de preço para contratação eventual e futura de pres-
tação de serviço especializado em medicina do Trabalho pelo período 
de doze meses. Data e hora de abertura: 24.05.2022 às 9h. processo 
nº. 084/2022 – pregão presencial nº. 047/2022. Menor preço por item. 
objeto: registro de preço para prestação de serviço de locação, monta-
gem, manutenção e desmontagem de palco, fechamento de palco, gra-
dis, sistema de sonorização e iluminação, tendas, fechamentos laterais 
de tenda, geradores e banheiros químicos para contratação eventual e 
futura pelo período de doze meses. Data e hora de abertura: 25.05.2022 
às 9h. processo nº. 092/2022 – pregão presencial nº. 048/2022. Maior 
desconto. objeto: registro de preço para aquisição de medicamentos de 
referência, genéricos e similares não padronizados para atender o muni-
cípio de Guaranésia/MG, para distribuição gratuita a população, com 
entrega parcelada, mediante fornecimentos fracionados. Data e hora de 
abertura: 24.05.2022 às 14h. processo nº. 093/2022 – pregão presencial 
nº. 049/2022. Menor preço por item. objeto: registro de preço para a 
prestação de serviços médicos para realização de exames de diagnóstico 
por imagem para atender o sistema Municipal de saúde de Guaranésia, 
pelo período de 12 (doze) meses. Data e hora de abertura: 27.05.2022 
às 9h. processo nº. 108/2022 – pregão presencial nº. 050/2022. Menor 
preço Global. objeto: prestação de serviço de instalação de matérias 
e equipamentos de combate à incêndio em diversos prédios da Admi-
nistração pública de Guaranésia. Data e hora de abertura: 31.05.2022 
às 9h. processo nº. 109/2022 – pregão presencial nº. 051/2022. Menor 
preço por item. objeto: registro de preço para a prestação de serviço de 
brigadistas e seguranças para atuarem nos eventos realizados no muni-
cípio e no Distrito de santa cruz da prata no período de doze meses. 
Data e hora de abertura: 30.05.2022 às 14h. processo nº. 129/2022 – 
chamamento público nº. 001/2022. objeto: concessão de autorização 
de uso a título precário e oneroso de espaço para exploração comercial 
de 15 (quinze) espaços para montagem de barracas, na praça coronel 
José Gabriel pinheiros, no Distrito de santa cruz da prata, durante os 
dias 11 e 12 de junho de 2022 nos festejos da Queima do Alho e Festa 
do carreiro de 2022. Data e hora de abertura: 02.06.2022 às 9h. pro-
cesso nº. 130/2022 – Inexigibilidade nº. 010/2022 – Credenciamento 
nº. 010/2022. objeto: credenciamento de empresas especializadas na 
publicação e veiculação de jornais impressos, de caráter informativo e 
educativo, com distribuição e circulação em Guaranésia, para a veicu-
lação de publicidade institucional do Município de Guaranésia no perí-
odo de 12 (doze) meses. o recebimento dos envelopes se dará a partir 
de 11/05/2022 das 09h às 16h, porém a qualquer momento novos inte-
ressados podem se credenciar pelo período de doze meses.
 processo nº. 131/2022 – Tomada de preço n.º 007/2022. Menor preço 
global. Objeto: Prestação de serviço de obra para extensão da travessia 
sob o córrego do escorrega. Data e hora de abertura: 30/05/2022 às 9h. 
processo nº. 132/2022 – pregão presencial nº. 052/2022. Maior oferta. 
objeto: concessão de permissão de uso em caráter precário e oneroso, 
pelo prazo de 02 (dois) anos, prorrogáveis por mais 02 (dois) anos de 04 
(quatro) espaços identificados como “Box” no Terminal Rodoviário de 
Guaranésia, conforme Decreto nº. 2.239 de 05/05/2022. Data e hora de 
abertura: 02.06.2022 às 14h. processo nº. 133/2022 – pregão presencial 
nº. 053/2022. Maior oferta. objeto: concessão de permissão de uso em 
caráter precário e oneroso, pelo prazo de 02 (dois) anos, prorrogáveis 
por mais 02 (dois) anos de 04 (quatro) espaços destinados à instalação 
de trailers na praça do pontilhão Érico Queiroz, destinados à comercia-
lização de alimentos e afins, conforme Decreto nº. 2.229 de 17/03/2022. 
Data e hora de abertura: 03.06.2022 às 9h. os editais estarão disponí-
veis no site: www.prefguaranesia.mg.gov.br no link Licitação à editais 
em andamento. Maiores informações pelo telefone: (35) 3555-2245. 
Luis José pereira – secretário Municipal de Administração - Laércio 
cintra nogueira – prefeito Municipal.
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REULTADO DE JULGAMENTO  PROCESSO 

LICITATÓRIO: 26/2022. 
concorrência nº 04/2022. oBJeTo: contratação de empresa para 
construção da clínica de Fisioterapia, cAF – centro de Abastecimento 
Farmacéutico e reforma a clínica de especialidades utilizando recur-
sos da primeira parcela da vale e emenda parlamentar, tudo em con-
formidade com o descritivo neste edital e seus anexos. O Presidente 
da comissão de Licitação, constituída pela portaria nº 01/2022, em 
conformidade com a Lei 8.666/93 e disposições do edital de Licitação, 
torna público o resultado do julgamento da proposta de preço, conforme 
segue: M2 enGenHAriA e consTruTorA eireLi -epp inscrita 
no cnpJ: 22.615.610/0001-32 com o valor total de r$476.536,67 
(Quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais, ses-
senta e sete centavos), sendo r$ 147.807,95 (cento e quarenta e sete 
mil, oitocentos e sete reais, noventa e cinco centavos) para construção 
do centro de Fisioterapia; r$ 154.030,08 (cento e cinquenta e quatro 
mil, trinta reais e oito centavos) para o cAF – centro de Abastecimento 
Farmacêutico e r$ 174.698,64 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos 

 
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 320220509202324026.


