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Goiabeira

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 037/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022
ToMADA De preÇos nº 001/2022.pArTes: Município de Goia-
beira/MG e a empresa Emilio Franklin Carrijo Ferreira - ME. Objeto: 
contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 
cobertura em estrutura metálica, na quadra poliesportiva Valdir este-
vão da silva, situada no córrego sete pedras, com recursos oriun-
dos de transferência especial estadual, conforme resolução seGoV 
de nº 021/2022. Valor Global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CON-
TRATADO: Emilio Franklin Carrijo Ferreira - ME - CNPJ sob nº 
21.985.233/0001-60. conTrATAnTe: prefeitura Municipal de Goia-
beira/MG - cnpJ sob o nº 01.615.421/0001-90.

3 cm -23 1652399 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022

Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, 
torna público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000052/2022, 
“Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição de materiais de 
refrigeração e insumos para execução dos serviços de manutenções de 
ar-condicionado predial no Hospital Municipal 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 26 de julho de 2022. o início da sessão de disputa de 
preços com análise das propostas: a partir das 09:00hs do dia 26 de 
julho de 2022, com os representantes das licitantes devidamente cre-
denciados e quantos interessarem. Governador Valadares, 23 de junho 
de 2022. Filipe Rigo Diniz - Secretário Municipal de Administração.

3 cm -23 1652693 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 73/22-PP 34/22

Aquis. Mat. de EPIS-Fase de julgamento proposta e habilitação anula-
dos-Art. 49, L. 8.666/93. novo credenciamento: 8/7/22-8h.licitacao-
graomogol.mg@gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -23 1652381 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 050/2022

preGÃo eLeTrÔnico nº 010/2022 – objeto: registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa para prestação de ser-
viços gráficos para atender as demandas das secretarias da Adminis-
tração Municipal. empresas vencedoras: click Digital serviços Ltda 
- Me, inscrita no cnpJ nº 07.287.887/0001-90, no valor total de r$ 
392.950,00; Joaquim Andre camargos De Almeida Me, inscrita 
no cnpJ nº 12.592.875/0001-09, no valor total de r$ 748.500,00; 
sistema de comunicação Atuante Ltda Me, inscrita no cnpJ nº 
12.981.311/0001-68, no valor total de r$ 2.370.343,50. A licitação 
resultou no valor total de R$ 3.511.793,50 (três milhões quinhentos e 
onze mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). Data 
de Julgamento: 13/06/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes – pre-
goeira Oficial.

3 cm -23 1652056 - 1

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2022

inexigibilidade de Licitação nº 004/2022 – objeto: contratação do 
artista e palestrante Maurício Lino Moreira para o projeto da escola 
estadual odilon Behrens, em parceria com o nupeD - núcleo de pes-
quisa, ensino e extensão sobre Diáspora Africana. contratado: Maurí-
cio Lino Moreira, inscrito no cnpJ nº 43.958.082/0001-94. Valor da 
Contratação: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Data da sessão de julga-
mento: 23/06/2022 às 09h. Mariana Teixeira coelho Menezes – presi-
dente da comissão permanente de Licitação.

3 cm -23 1652057 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 022/2022. PROCESSO Nº 117/2022. 
OBJETO: contratação de instituição sem fins lucrativos para realiza-
ção de serviços técnicos especializados para planejamento, organi-
zação, divulgação e execução de concurso público para a prefeitura 
de GuApÉ/MG, incluindo todo o material envolvido, para preenchi-
mento de vagas existentes nos planos de cargos e carreiras da pre-
feitura, previstos nas Leis Municipais n.º 2058, de 14 de fevereiro de 
2011, 2112/2011, 2242/2013, 2301/2014, 2364/2015, bem como outras 
que eventualmente forem criadas na vigência do concurso público, em 
obediência à legislação vigente, consoante às condições estabelecidas 
no Termo de referência, visando atender às necessidades da secretaria 
Municipal de Gabinete. conTrATADA: insTiTuTo BrAsiLeiro 
De GesTÃo e pesQuisA - iBGp cnpJ: 13.761.170/0001-30, com 
o valor global de R$187.880,00 (cento e oitenta e sete mil e oitocentos 
e oitenta reais), com fundamento em seu Art. 24, inciso XIII, da Lei 
nº 8.666/93. Vigência: 12 meses. Jaqueline Aparecida Alves – orde-
nadora de Despesas.

 RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022. Pro-
cesso nº 126/2022. oBJeTo: contratação de equipamentos da patrulha 
mecanizada, que tem por objetivo dispor sobre equipamentos, para exe-
cução de obras e serviços rodoviários e vias urbanas do município, bem 
como obras públicas, em atendimento à secretara Municipal de infra-
estrutura, de acordo com o Contrato de Programa nº02/2022, firmado 
com a AMEG (Associação Pública dos Municípios da Microrregião do 
Médio Rio Grande). CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PUBLICA DOS 
Municipios DA MicrorreGiÃo Do MeDio rio GrAnDe – 
consorcio AMeG, inscrita no cnpJ sob o nº 35.617.360/0001-11, 
com o valor global de r$59.682,00, com fundamento em seu Art. 24, 
inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93.Vigência: 31/12/2022. Fábio Afrânio 
coelho – secretário Municipal de infraestrutura
 RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022. Pro-
cesso nº 127/2022. oBJeTo: contratação de serviços de internação em 
clínica especializada, em regime de contenção (internação compulsória 
por ordem judicial – Processo n.° 0012922-76.2017.8.13.0281), de ado-
lescente que necessita de tratamento de dependência química e/ou com 
transtornos mentais relacionados, usuários da rede pública de saúde do 
Município, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, em atendimento 
à secretaria Municipal de Desenvolvimento social. conTrATADA: 
CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI, CNPJ: 
18.901.645/0001-60, com o valor global de r$ 25.200,00, com fun-
damento em seu Art. 24, inciso iV, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 06 
meses. Adriane Barros Lara de castro – ordenadora de Despesas.

9 cm -23 1652561 - 1

Guaraciaba

Prefeitura Municipal
 RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 

Nº 003/2022 - PROCESSO: 046/2022. 
Objeto: Apresentação musical do cantor “Alemão do Forró” no dia 24 
de julho de 2022, durante a realização do Festival Cultural da Festa 
de Santana. RATIFICADO em favor da empresa WA PRODUÇÕES 
LTDA, cnpJ 20.799.303/0001-23, nos termos do art. 25, inciso iii da 
Lei 8666/93. Valor Total: R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos 
reais). Data da ratificação: 21.06.2022. Guaraciaba/MG, 23/06/2022. 
ADEMAR FERNANDES MOREIRA. Prefeito Municipal.

2 cm -23 1652320 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 
processo nº 057/2022 – objeto: contratação de empresa especia-
lizada em Serviço de Filmagem, Telão, Iluminação Artística, Aluguel 
de palcos, gradis, fechamento, Aluguel de sanitários Químicos, sono-
rização, Brigadista entre outros, para a realização do FESTIVAL CUL-
TURAL DA FESTA DE SANTANA 2022, que ocorrerá nos dias 23, 
24,25,26 e 27 de julho de 2022. Data da sessão pública: 07/07/2022, 
às 08:30h, horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.gov.br/
compras. o cadastramento de propostas se inicia no momento em que 
for publicado o Edital no Portal de Compras do Governo Federal e se 
encerra, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da 
sessão do pregão. o edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.
gov.br/compras ou www.guaraciaba.mg.gov.br. Maiores informações: 
licitacao@guaraciaba.mg.gov.br e (31)3893-5130. Guaraciaba/MG, 
23/06/2022. Juliana Bailon de Lima - pregoeira. 

4 cm -23 1652326 - 1

Guaraciama

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022
processo Licitatório nº 51/2022, objetivando registro de preços para 
futura e eventual aquisição de testes rápidos antígeno para coViD 
19, conforme Termo de referência. Data da realização: 07.07.2022 
às 09:00 horas na sala de Licitações. retirada de edital e seus ane-
xos pelo site: www.guaraciama.mg.gov.br. neyrielle Menes dos reis 
– pregoeira.

2 cm -23 1652405 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
processo Administrativo nº 210/2021, empreitada tipo técnica e preço, 
destinada à seleção e contratação de empresa especializada para elabo-
ração e execução dos serviços especificados do diagnóstico comple-
mentar dos beneficiários, diagnóstico da macro área e elaboração do 
PTS (Projeto de Trabalho Social)do empreendimento Residencial vale 
Verde – programa Minha casa Minha Vida do Município de Guaxupé, 
de acordo com os critérios determinados pelo Ministério das cidades 
através da portaria nº 464 de 25 de julho de 2018, no município de 
Guaxupé/MG. com base no exame e parecer da Assessoria Jurídica do 
Município de Guaxupé, a Tomada de preços n.º 003/2021 – processo 
Administrativo nº 210/2021 foi Homologada e foi Adjudicada para a 
empresa Asp – AssessoriA sociAL e pesQuisA LTDA, cnpJ 
19.704.303/0001-13, situada na rua são paulo, 893 – sala 409/410 - 
Centro, CEP: 30170-131 – Belo Horizonte – MG, com o valor de R$ 
213.710,00 (duzentos e treze mil setecentos e dez reais). Guaxupé,22 
de junho de 2022 – rafael Augusto olinto – secretário Municipal de 
Administração..

4 cm -23 1652049 - 1

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021

processo Administrativo nº 333/2021, empreitada tipo técnica e preço, 
destinada à seleção e contratação de agência especializada para pres-
tação de serviços profissionais de publicidade e propaganda junto aos 
órgãos da administração direta e indireta do Município de Guaxupé – 
MG. com base no exame e parecer da Assessoria Jurídica do Município 
de Guaxupé, a Tomada de preços n.º 016/2021 – processo Adminis-
trativo nº 333/2021 foi Homologada e foi Adjudicada para a empresa 
VisuALize AssessoriA De coMunicAÇÃo LTDA - Me, 
cnpJ 05.432.160/0001-23, situada na rua Aparecida, 710 – centro, 
cep 37800-000 – Guaxupé/MG, com o percentual de desconto de 85% 
(oitenta e cinco por cento) de desconto incidente sobre a Lista de Refe-
rência de custos de serviços internos do sinApro/MG. Guaxupé,22 
de junho de 2022 – rafael Augusto olinto – secretário Municipal de 
Administração.

4 cm -23 1652050 - 1

Ibertioga

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. 

Finalidade: Constitui objeto desta licitação o Registro de preços para 
aquisição e instalação futura e eventual de vidros, conforme especifi-
cação contida no Anexo i - Termo de referência, parte integrante deste 
edital. Abertura da Sessão Pública: 06/07/2022, às 08:00 (oito) horas. 
edital e informações:www.ibertioga.mg.gov.br

2 cm -23 1652530 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022. 
Finalidade: Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para 
eventual e futura aquisição de materiais de construção, conforme espe-
cificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte inte-
grante deste edital. Abertura da sessão pública: 06/07/2022, às 13:00 
(treze) horas. Edital e informações:www.ibertioga.mg.gov.br 

2 cm -23 1652616 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 044/2022
reGisTro De preÇo nº 029/2022. critério de julgamento Menor 
preço por item. objeto: “Aquisição de Material para recapeamento 
Asfáltico do Município”. É retificado neste ato o edital do processo em 
epígrafe, pois o mesmo não constou o item Qualificação Técnica refe-
rente à autorização do registro na ANP. Retifica-se também, a data de 
abertura dos envelopes para o dia 11 de julho de 2022.Todas as demais 
informações são ratificadas.A Publicação de Errata e edital retificado 
estão à disposição dos interessados no setor de Licitações, r: seis de 
Abril, 912, e no site www.ibiraci.mg.gov.br. Informações (35) 3544-
9700, IBIRACI/MG, 23 de JUNHO de 2022.

3 cm -23 1652361 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022
reGisTro De preÇo nº 030/2022. critério de julgamento Maior 
Desconto Percentual sobre Tabela de Preço Traz Valor. Objeto: “For-
necimento de Peças, Pneus, Lubrificantes e Acessórios, Destinados a 
Veículos da Linha Leve, Pertencentes à Frota Municipal, Maior Des-
conto percentual sobre a Tabela de preço Traz Valor.”. Abertura dos 
envelopes dia 08/07/2022 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 JUNHO de 2022.

2 cm -23 1652327 - 1

Igaratinga

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

Torna pública a Abertura do processo Licitatório nº 62/2022 - pregão 
Eletrônico nº 01/2022. Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada (dois 
caminhões e uma escavadeira hidráulica de esteira) para atendimento 
à secretaria Municipal de infraestrutura, Meio Ambiente e serviços 
urbanos do Município de igaratinga/MG. Abertura: dia 07/07/2022, 
às 08h30min. Dotações orçamentárias: 06.01.26.782.0132.1070-
4.4.90.52.00- 844, 06.01.26.782.0132.1070-4.4.90.52.00 - 328 e 
06.01.26.782.0132.1070-4.4.90.52.00 - 856. Mais informações pelo 
telefone: (37) 3246-1134. Edital encontra-se na Prefeitura ou no site: 
www.igaratinga.mg.gov.br. igaratinga, 23 de junho de 2022. Letícia 
Gomes Lara - pregoeira.

3 cm -23 1652612 - 1

Ilicínea

Prefeitura Municipal
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO: PROCESSO 90/2022
pregão presencial 32/2022. registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa especializada em locação de veículos automo-
tores. A abertura dos envelopes, prevista para o dia 27/06/2022, está 
suspensA para adequações no instrumento convocatório. infor-
mações: http://www.ilicinea.mg.gov.br/licitacao/. pregoeiro – Lucas 
resende Mendes

2 cm -23 1652373 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
AVISO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO RP 200/2021
código 4389 - Ata 023/2021 - empresa Tidimar comércio de prod. 
Méd. Hosp. Ltda. O Secretário Mun. de Saúde, no uso de suas atribui-
ções, amparado no que determina o art. 12, § 1º inciso I, do Dec. Mun. 
6984/11 e art. 65, inciso II, § 8º, da Lei 8.666/93, faz publicar alteração 
de valor para o código 4389 do pe rp 200/2021, conforme consta no 
site www.ipatinga.mg.gov.br/link “licitações”. sec. Mun. saúde, cle-
ber de Faria Silva, em 23/06/2022.

2 cm -23 1652551 - 1

Itabira

Câmara Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022, 

processo LiciTATÓrio nº 032/2022, cujo objeto consiste no 
registro de preços, por lote, para contratação de empresa especiali-
zada para futuro e eventual fornecimento de pães e congêneres visando 
atender as necessidades da cMi/MG. recebimento dos envelopes de 
Propostas e Habilitação: dia 07/07/2022, às 13h00min, na Sala de Reu-
niões do Anexo Administrativo da câmara Municipal de itabira/MG. 
edital disponível no sítio eletrônico: www.itabira.cam.mg.gov.br e na 
coordenadoria de compras da cMi, no horário de 12 às 18h. itabira, 
23 de junho de 2022.

Weverton Leandro santos Andrade
presidente da cMi

3 cm -23 1652087 - 1

Itabirinha

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022.
 A prefeitura Municipal de itabirinha comunica que abriu processo 
Licitatório nº 043/2022, na modalidade pregão presencial nº 009/2022, 
objetivando contratação de empresa para aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para os estabelecimentos saúde de itabirinha - 
resolução ses/MG nº 8.095, de 13/04/2022. A abertura será dia 06 de 
julho de 2022, às 08h00, no setor de Licitações da prefeitura Municipal 
de itabirinha, rua cândido Bacelar, 76 - centro – itabirinha – MG. 
o edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço infor-
mado, no horário das 07h00 às 13h00. informações: licitacao@itabiri-
nha.mg.gov.br. Ana paula de oliveira nunes – presidente da cpL.

3 cm -23 1652169 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022. 
A prefeitura Municipal de itabirinha comunica que abriu processo 
Licitatório nº 042/2022, Tomada de preços nº 013/2022, objetivando 
a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
para a execução de obra de pavimentação de diversas ruas no distrito 
de Boa união, município de itabirinha, resolução seGoV nº 21, de 
01/04/2022. A abertura será dia 12 de julho de 2022, às 10h00, no setor 
de Licitações, rua candido Bacelar, 76 – centro – itabirinha – MG. 
o edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço infor-
mado, no horário de 07h00 às 13h00 e no Site Oficial do Município: 
www.itabirinha.mg.gov.br. informações: licitacao@itabirinha.mg.gov.
br. Ana paula de oliveira nunes – presidente da cpL.

3 cm -23 1652122 - 1

Itabirito

Prefeitura Municipal

EDITAL CONCORRÊNCIA PUBLICA 094/2022 - PL 200/2022.
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenha-
ria para execução da Reforma da Escola Municipal José Ferreira Bas-
tos, em atendimento à secretaria Municipal de educação. Tipo Menor 
Preço Global. Forma de execução: Execução Indireta sob Regime 
de empreitada por preços unitários. A abertura será dia 27/07/2022 
às 13:00 horas. o edital poderá ser retirado pelo site: www.itabirito.
mg.gov.br, no Depto de Licitações; e-mail: licitacao@pmi.mg.gov.br. 
Tel: (31) 3561-4086.

2 cm -23 1652533 - 1

Câmara Municipal

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 031/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2021

Dispensa nº003/2021 o presidente da câmara torna público o extrato 
do 1° termo aditivo ao contrato nº 031/2021.objeto: prestação de ser-
viços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial “Minas Gerais”, 
de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adju-
dicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de lici-
tações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei, em atendi-
mento a câmara Municipal de itabirito/MG. contratada: secretaria de 
estado de Governo cnpJ: 05.475.10./0001-21. nos termos do art. 65, 
I, b, c/c §1º da Lei 8.666/93, fica o contrato acrescido no valor de R$ 
7.751,62 Data de assinatura: 20/06/2022 Dotação: 01.031.0001-2006 / 
3.3.90.39.00.00. Ficha 24

3 cm -23 1652670 - 1

Itaguara

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EDITAL DE LICITAÇÃO 016/2022 
PP n.º 014/2022 – Objeto: Aquisição de Materiais para Leito Filtrante. 
credenciamento dia 06/07/2022, às 9h, de acordo com as disposições 
das Leis 8666/93 e 10.520/2002. edital completo no e-mail: saaeita-
guaralicitacao@gmail.com e no site http://www.saaeitaguara.com.br/. 
Dotação orçamentária 17.512.0047.1015-44.90.51-00. rafael Apare-
cido peixoto - pregoeiro.

2 cm -23 1652479 - 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 320220623204529027.


