
 6 – quinta-feira, 26 de Maio de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
AVISO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 
 processo nº 255/2021. objeto: promover registro de preço para 
futura e eventual aquisição de materiais necessários ao funcionamento 
da lavanderia do Hospital Municipal 25 de Maio. Valor estimado: r$ 
41.570,00. Abertura das propostas por meio eletrônico, dia 07/06/2022, 
às 08h30min. o edital da licitação se encontra disponível 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 -25 1639426 - 1

Fortuna de Minas

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 35/2022

 AVISO DE LICITAÇÃO
pregão presencial 35/2022 - processo Licitatório 47/2022. o Municí-
pio de Fortuna de Minas/MG torna pública a realização de licitação na 
modalidade pregão presencial nº 35/2022- reGisTro De preÇos 
pArA AQuisiÇÃo De BArrAcAs Tipo FeirA. sessão de recebi-
mento dos envelopes 09/06/2022 com protocolo até às 09hs, na prefei-
tura. 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.fortuna-
deminas.mg.gov.br informações pelo (31) 3716-7111 ou 37167138 .

3 cm -25 1639751 - 1

Francisco Dumont

Prefeitura Municipal
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021- PROC. 012/2021

Torna público a intenção em aderir a Ata de registro de preço nº 
006/2021 (processo 012/2021, pregão presencial 006/2021) do con-
sórcio público para Desenvolvimento do Alto paraopeba - coDAp, 
para aquisição de 01 (um) veículo caminhão tanque 7 mil litros cami-
nhão 4x2, zero km em seu primeiro emplacamento no valor total de r$ 
350.000,00. Josina neves Fonseca, presidente da cpL.

2 cm -25 1639742 - 1

Frei Gaspar

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 

Tomada de preços nº 002/2022 - processo Licitatório nº. 015/2022, cele-
brado entre o Município de Frei Gaspar/MG e a empresa: ALiAnÇA 
eMpreenDiMenTos corporATiVos LTDA, com o valor r$ 
329.374,61 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e qua-
tro reais e sessenta e um centavos). objeto: contratação De empresa 
De engenharia para Ampliação Da escola Municipal Lua De papel. 
Homologação: 27/04/2022 e Ass. contrato: 27/04/2022. Vigência até 
31 de Dezembro de 2022. Frei Gaspar/MG, 27/04/2022. edson Alves 
dos santos – prefeito Municipal.
eXTrATo Do conTrATo nº 009/2022 – Tomada de preços nº 
003/2022 - processo Licitatório nº. 016/2022, celebrado entre o Municí-
pio de Frei Gaspar/MG e a empresa: TeMA consTruTorA LTDA, 
com o valor r$ 468.212,47 (quatrocentos e sessenta e oito mil duzen-
tos e doze reais e quarenta e sete centavos). objeto: contratação De 
empresa De engenharia para construção Do edifício Da Assistência 
social e conselho Tutelar. Homologação: 27/04/2022 e Ass. contrato: 
28/04/2022. Vigência até 31 de Dezembro de 2022. Frei Gaspar/MG, 
28/04/2022. edson Alves dos santos – prefeito Municipal.
eXTrATo Do conTrATo nº 011/2022 – Tomada de preços nº 
001/2022 - processo Licitatório nº. 008/2022, celebrado entre o Muni-
cípio de Frei Gaspar/MG e a empresa: ALiAnÇA eMpreenDiMen-
Tos corporATiVos LTDA, com o valor r$ 70.676,29 (setenta 
mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos). objeto: 
contratação De empresa De engenharia para reforma Da escola 
Municipal Lua De papel. Homologação: 10/05/2022 e Ass. contrato: 
11/05/2022. Vigência até 31 de Dezembro de 2022. Frei Gaspar/MG, 
11/05/2022. edson Alves dos santos – prefeito Municipal.
eXTrATo Do conTrATo nº 012/2022 – Tomada de preços nº 
004/2022 - processo Licitatório nº. 018/2022, celebrado entre o Muni-
cípio de Frei Gaspar/MG e a empresa: consTruTorA oHArA 
LTDA, com o valor r$ 268.206,20 (duzentos e sessenta e oito mil 
duzentos e seis reais e vinte centavos). objeto: contratação De empresa 
De engenharia para reforma Da praça Mustafá pimenta Bukzem, em 
conformidade com A planilha, projeto e Anexos. Homologação: 
10/05/2022 e Ass. contrato: 11/05/2022. Vigência até 31 de Dezembro 
de 2022. Frei Gaspar/MG, 11/05/2022. edson Alves dos santos – pre-
feito Municipal.

8 cm -24 1638823 - 1

Fruta de Leite

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
A prefeitura Municipal de Fruta de Leite/MG, torna público a realiza-
ção de licitação na modalidade preGÃo presenciAL nº 011/2022, 
tipo maior percentual de desconto, destinado a contratação de empresa 
para a prestação de serviços de levantamento, apuração e recuperação 
das taxas devidas pelas empresas de telefonia celular e ainda outros cré-
ditos que sejam eventualmente devidos por estas e por outras empresas 
prestadoras de serviços no município, incluindo a adoção das medidas 
administrativas necessárias à recuperação dos créditos identificados, 
não recolhidos em favor do Município de Fruta de Leite/MG de forma 
administrativa e consensual, cujo credenciamento se dará às 14:00 
horas do dia 09 (nove) de junho de 2022. Maiores informações, bem 
como edital completo, junto a prefeitura Municipal de Fruta de Leite/
MG, com sede na Avenida Montes claros, 900 - centro, e-mail licita-
cao@frutadeleite.mg.gov.br e site frutadeleite.mg.gov.br

Fruta de Leite/MG, 25 de maio de 2022
José cardoso de oliveira Júnior

Pregoeiro Oficial
4 cm -25 1639551 - 1

Gameleiras

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº SRP 21/2022 - 
o Município de Gameleiras/MG, torna público que fará realizar pregão 
presencial nº srp 21/2022, no dia 08 de junho de 2022, às 08h00min 
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 utensílios de copa 
e cozinha, recarga e botijão de gás e materiais de limpeza, destinados 
as secretarias Municipais de Gameleiras. 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 -25 1639819 - 1

Goiabeira

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

A prefeitura Municipal de Goiabeira/MG, torna pública aos interessa-
dos que será realizada licitação, modalidade preGÃo presenciAL 
nº 010/2022, sobre o registro de preços “Menor preço por Lote”, para 
a futura e eventual contratação para o fornecimento de horas trabalha-
das de serviços de pedreiro, serventes de pedreiro e pintor para serviços 
a serem realizados no Município, de acordo com a demanda de suas 
secretarias. A ser realizado na data 09/06/2022 às 08h30min, 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 dispo-
sição dos interessados a partir desta data, no horário de 08h00min às 
16h00min, no endereço acima, informações através do telefone (0x33) 
3262-1113. e-mail: licita.comprasgoiabeiramg@gmail.com - site: 
www.goiabeira.mg.gov.br

3 cm -25 1639566 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/2022 

- AVISO DE LICITAÇÃO
 o município de Gonzaga torna público que realizará o processo Lici-
tatório n° 071/2022 - modalidade pregão presencial n.º 007, tipo menor 
preço por item, para aquisição de retroescavadeira, para atender as 
necessidades do município de Gonzaga/MG. Data da sessão: 09 de 
junho de 2022, sendo o horário limite para credenciamento, entrega 
dos envelopes e início da sessão: 09h00min. o edital completo e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados, na prefeitura Muni-
cipal, setor de Licitações, gratuitamente ou através de solicitação no 
e-mail: licitaprefgonzaga@gmail.com. Dúvidas: (33)3415-1275. Efigê-
nia Maria Magalhães - prefeita Municipal.

3 cm -25 1639567 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
o Município de Governador Valadares/MG, torna público o aviso de 
licitação pregão eletrônico nº 000049/2022, “Menor preço por item 
- pregão” referente à Aquisição de insumos para hemodiálise dos itens 
que foram fracassados no pe 109/2021. cujo edital encontra-se à dis-
posição dos interessados, para exame e aquisição, através dos sites 
www.gov.br/compras e https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. o 
recebimento das propostas dar-se-á: até às 09:00 do dia 10 de junho de 
2022. o início da sessão de disputa de preços com análise das propos-
tas: a partir das 09:30hs do dia 10 de junho de 2022, com os represen-
tantes das licitantes devidamente credenciados e quantos interessarem. 
Governador Valadares, 24 de maio de 2022. Filipe rigo Diniz - secre-
tário Municipal de Administração.

3 cm -25 1639615 - 1

CONCORRÊNCIA Nº 011/2021
Aviso de revogação. o Município de Governador Valadares/MG, atra-
vés da secretaria Municipal de Administração, torna público o aviso de 
revogação da concorrência 011/2021 – pAc 1.149/2021, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada sob o regime de outorga para 
a concessão do serviço de operação de estacionamento rotativo em 
vias e logradouros públicos do município de Governador Valadares, 
contemplando a disponibilização de software, equipamentos, materiais, 
mão de obra e demais insumos, bem como o desenvolvimento paralelo 
de atividades correlatas, conforme despacho de revogação acostado aos 
autos, fl. 492. Governador Valadares, 25 de maio de 2022. Filipe Rigo 
Diniz – secretário Municipal de Administração.

3 cm -25 1639779 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

o Município de Governador Valadares/MG, torna público o aviso de 
licitação pregão eletrônico nº 000033/2022, “Menor preço por item - 
pregão” referente à Aquisição de ferramentas e insumos para o setor de 
manutenção e refrigeração do Hospital Municipal de Governador Vala-
dares. 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 20 de junho de 2022. o início da sessão de disputa de 
preços com análise das propostas: a partir das 09:30hs do dia 20 de 
junho de 2022, com os representantes das licitantes devidamente cre-
denciados e quantos interessarem. Governador Valadares, 25 de maio 
de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -25 1639730 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC.071/22-PP 33/22

 Aquisição de materiais leves em geral de construção-repetição de pre-
gão. credenciamento: 8/6/22 8h. licitacaograomogol.mg@gmail.com-
www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -25 1639700 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022.
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará o pregão eletrônico nº 
010/2021, processo Licitatório nº 050/2022através da plataforma www.
comprasbr.com.br no dia 13/06/2022 às 09h – objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de ser-
viços gráficos para atender as demandas das secretarias da Administra-
ção Municipal. Maiores informações no setor de Licitação, na sede da 
prefeitura Municipal de Guanhães ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 
13h30 às 17h horas, e ainda pelo e-mail licitacoes@guanhaes.mg.gov.
br ou site: www.guanhaes.mg.gov.br Mariana Teixeira coelho Mene-
zes - Pregoeira Oficial.

3 cm -25 1639499 - 1

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2022 – 
PROCESSO 033/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. 

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
odontológicos educativos e preventivos para atender as demandas de 
crianças e gestantes usuários do programa saúde na escola. Fornece-
dor: DinAMo eXpress inDusTriA e coMercio LTDA-Me-
cnpJ: 04.267.668/0001-50. Vigência: 11/05/2022 a 10/05/2023. Valor 
total da Ata r$319.460,00(trezentos e dezenove mil quatrocentos e ses-
senta reais). Data da assinatura: 13/05/2022. Mariana Teixeira coelho 
Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.

3 cm -25 1639379 - 1

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO 
Nº 043/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

 objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para confecção de uniformes destinados aos funcionários da 
prefeitura Municipal de Guanhães, para atender as necessidades das 
secretarias do Município. empresa vencedora: Maria natalícia ribeiro 
46472207615, inscrita no cnpJ nº 30.219.140/0001-16, no valor total 
de r$ 683.400,00. A licitação resultou no valor total de r$ 683.400,00 
(seiscentos e oitenta e três mil e quatrocentos reais). Data de Julga-
mento: 25/05/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes – pregoeira 
Oficial.

3 cm -25 1639504 - 1

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO 
Nº 041/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 

 objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de lanches 
para atender a demanda das diversas secretarias do município de Gua-
nhães/MG. empresa vencedora: comercial Letícia GH Ltda, inscrita 
no cnpJ nº 29.720.373/0001-19, no valor total de r$ 113.472,00. A 
licitação resultou no valor total de r$ 113.472,00 (cento e treze mil 
quatrocentos e setenta e dois reais). Data de Julgamento: 24/05/2022. 
Mariana Teixeira Coelho Menezes – Pregoeira Oficial.

2 cm -25 1639506 - 1

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO 
Nº 037/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 

 objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para prestação de serviços de transporte rodoviário intermu-
nicipal para atender a demanda da secretaria Municipal de saúde, no 
que tange a tratamento de pacientes fora do município de Guanhães. 
empresa vencedora: Transportadora Késia Tur Ltda, inscrita no cnpJ 
nº 02.799.774/0001-50, no valor total de r$ 570.000,00. A licitação 
resultou no valor total de r$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil 
reais). Data de Julgamento: 23/05/2022. Mariana Teixeira coelho 
Menezes – Pregoeira Oficial.

3 cm -25 1639505 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2022 
PROCESSO Nº 007/2022

credenciamento nº001/2022.oBJeTo: credenciamento de clinicas e/
ou consultórios para atuarem junto a secretaria Municipal de saúde, 
para realização de consultas médicas, especializadas e exames, com 
honorários tabelados pelo sistema Único de saúde (sus), acrescidos de 
complementação aprovada pelo conselho municipal de saúde do muni-
cípio de Guanhães/MG. Fornecedor: rafael Gustavo Barbosa cnpJ: 
21.718.070/0001-50. Vigência: 13/05/2022 a 12/05/2023. Valor total do 
contrato: r$117.600,00 (cento e dezessete mil seiscentos reais), Data 
da assinatura: 13/05/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presi-
dente da CPL/Pregoeira Oficial

3 cm -25 1639745 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 – 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. 018/2022. oBJeTo: Aquisição de peças 
de reposição para bomba modelo KsB Meganorm 125-80-250 / 80-250 
e materiais elétricos, cuja sessão pública acontecerá no dia 08/06/2022 
às 08h30min, na sala de reuniões do sAAe, no endereço supramencio-
nado. Detalhes da licitação encontram-se à disposição dos interessados, 
no endereço acima, pelo telefone (33) 3421 1531, e-mail material@saa-
eguanhaes.com.br ou pelo site www.saaeguanhaes.com.br. Guanhães/
MG, 25/05/2022. (a) robson Barbosa - pregoeiro.

3 cm -25 1639731 - 1

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
encontra-se abertona sede do serviço Autônomo de água e esgoto, à 
Travessa dos Leões, nº 140, centro, cep 39.740-000, Guanhães/MG, 
a ToMADA De preÇos - Tp 001/2022, para aquisição de 01 (um) 
reservatório metálico tipo cilíndrico de fundo cônico, com capacidade 
nominal de 50.000 l, para armazenamento de água potável para con-
sumo humano, incluindo instalação (montagem) do reservatório na res-
pectiva base (existente), com fornecimento total de materiais, equipa-
mentos e mão de obra, cuja sessão pública acontecerá no dia 15/06/2022 
às 13h30min, na sala de reuniões do sAAe, no endereço supramencio-
nado. Detalhes da licitação encontram-se à disposição dos interessados, 
no endereço acima, pelo telefone (33) 3421 1531, e-mail material@saa-
eguanhaes.com.br ou pelo site www.saaeguanhaes.com.br . Guanhães/
MG, 25/05/2022. (a) comissão permanente de Licitação.

3 cm -25 1639859 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
 EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETR 045/2022

processo 105/2022. TornA pÚBLico que no dia 9h dia 14 de 
junho de 2022 realizará abertura das propostas no site http://bll.org.
br/. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viço de locação de veículos 1.0, com quilometragem livre, incluindo 
seguro total e manutenção, a fim de atender às necessidades da Secre-
tarias Municipais de Guapé. Tel: (35) 3856-1250, http://bll.org.br/ e 
transparencia.guape.mg.gov.br. Fábio Afrânio coelho – ordenador de 
Despesas.

2 cm -25 1639809 - 1

Guaraciaba

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022

DispensA nº 010/2022 – processo nº 035/2022 – objeto: Aqui-
sição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou suas organizações para atender os alu-
nos matriculados nas escolas da rede Municipal de ensino (Grupos 
Formais, informais ou Fornecedores individuais). Data limite para 
apresentação da documentação: 20/06/2022, às 09h, na sede da pre-
feitura Municipal de Guaraciaba/MG. o edital encontra-se disponível 
em: www.guaraciaba.mg.gov.br Maiores informações: 31 3893-5130. 
25/05/2022. poliana de Aquino silva Lourenço – secretária Munici-
pal de educação.

3 cm -25 1639875 - 1

Guaraciama

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2022 
 processo Licitatório n. 45/2022. objeto: contratação de empresa espe-
cializada para execução de calçamento em bloquete, com fornecimento 
de mão de obra e materiais, conforme convenio nº 1301000675/2022/
SEINFRA, projeto básico, memorial descritivo e demais especifica-
ções técnicas constantes nos anexos deste edital. Data de realização: 
13.06.2022 as 09:00 horas, na sala de licitações. retirada de edital e 
seus anexos pelo site: www.guaraciama.mg.gov.br. neyrielle Menes 
dos reis. – presidente da cpL.

3 cm -25 1639372 - 1

Guarará

Prefeitura Municipal
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2022.

 o Município de Guarará, na forma da lei, faz saber, que a partir das 
09:00h do dia 08 de junho de 2022, na prefeitura Municipal na sala 
da comissão de licitação, será realizada licitação para contratação de 
empresa para a prestação de serviços de recuperação nos implemen-
tos agrícolas do município, com fornecimento de materiais necessá-
rios para o reparo, tipo Menor preço por item pelo sistema de registro 
de preço conforme consta no edital que se encontra a disposição de 
todos os interessados na prefeitura Municipal, onde poderão obtê-lo. 
para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente que 
será afixado no lugar de costume, publicando-se na forma da lei. GUA-
rArA, 25 de maio de 2022. 

3 cm -25 1639476 - 1

 MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2022.
o Município de Guarará, na forma da lei, faz saber, que a partir das 
13:00h do dia 08 de maio de 2022, na prefeitura Municipal na sala da 
comissão de licitação, será realizada licitação para aquisição de testes 
tipo swab para detecção de Antigenos de sArs-coV-2, tipo Menor 
preço por item pelo sisTeMA De reGisTro De preÇo conforme 
consta no edital que se encontra a disposição de todos os interessados 
na prefeitura Municipal, onde poderão obtê-lo. para conhecimento de 
todos os interessados, expediu-se o presente que será afixado no lugar 
de costume, publicando-se na forma da lei. GuArArA, 25 de maio 
de 2022. 

3 cm -25 1639549 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022, RP 024/2022.

 critério de julgamento Menor preço por Lote. objeto: “Fornecimento 
de Ferramentas Motorizadas, Ferramentas Manuais Diversas, equipa-
mentos de proteção individual e inseticidas, para Atender as Demandas 
das Diversas secretarias do Município”. serão recebidas as propostas 
até as 08h30min do dia 08 de Junho de 2022, com início da disputa de 
lances às 09h00min do dia 08 de Junho de 2022.o edital está à disposi-
ção dos interessados no setor de Licitações, r: seis de Abril, 912, e nos 
sites www.ibiraci.mg.gov.br e http://bll.org.br/ informações (35) 3544-
9700, iBirAci/MG, 25 de Maio de 2022. 
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