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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2022

processo LiciTATÓrio nº 117/2022. o Departamento de Licita-
ções da prefeitura Municipal de Frutal/MG torna pública a abertura do 
preGÃo presenciAL n° 01/2022, do tipo Menor preÇo GLo-
BAL – objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção e reparos em repe-
tidores de TV instaladas no Município, nas formas e condições estabe-
lecidas neste edital, termo de referência e anexos deste edital. A sessão 
para abertura dos envelopes será dia 10 de junho de 2022 às 14h00min 
na sala de licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG, localizada à 
Praça Dr. França nº 100. O edital e seus anexos estão disponibilizados 
pelo sítio www.frutal.mg.gov.br e podendo ser solicitados pelo e-mail 
licitacao@frutal.mg.gov.br ou retirá-los no local mediante mídia remo-
vível, fornecida pelo interessado.

 Frutal/MG, 26 de maio de 2022. regina carmélia 
de oliveira - presidente da cpL.

4 cm -26 1640390 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022

Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000068/2022, pAc 
000384/2022, “menor preço por lote” referente à Aquisição de gradil de 
malha a fim de garantir maior segurança dos usuários e servidores atra-
vés de controle de acesso e prevenção a eventuais depredações e revi-
talizar o entorno do prédio.. 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: 07 de junho de 2022. Horário limite para credencia-
mento, entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00. Governador 
Valadares, 26 de maio de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Muni-
cipal de Administração.

3 cm -26 1640580 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000063/2022, pAc 
000342/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à registro de 
preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção 
individual para uso dos servidores da secretaria Municipal de obras 
e Serviços Urbanos, conforme especificações e quantidades discrimi-
nadas no Termo de referência e edital. 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: 29 de junho de 2022. Horário limite 
para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00. 
Governador Valadares, 26 de maio de 2022. Filipe rigo Diniz - secre-
tário Municipal de Administração.

4 cm -26 1640336 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 036/2022, “Menor 
preço por item - pregão” referente à registro de preços para aquisi-
ção de material odontológico do centro de especialidade odontológi-
cas (ceo) 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 09:00 do dia 27 de junho de 2022. o início da sessão de 
disputa de preços com análise das propostas: a partir das 09:10hs do 
dia 27 de junho de 2022, com os representantes das licitantes devi-
damente credenciados e quantos interessarem. Governador Valada-
res, 26 de maio de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de 
Administração.

3 cm -26 1640345 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000068/2022, “Menor 
preço por item - pregão” referente à Aquisição de cadeiras odontológi-
cas completas (equipo, sugador e refletor), compressores odontológicos 
e um RC - Digitalizador de Imagens Radiográficas (monocassete). Para 
a efetivação da compra reservamos os recursos da portaria 3614Ms/
GM de 20 de dezembro de 2019, número da conta 122425-5 cujo edi-
tal 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 26 de maio de 2022. o início da sessão de disputa de preços com 
análise das propostas: a partir das 14:30hs do dia 26 de maio de 2022, 
com os representantes das licitantes devidamente credenciados e quan-
tos interessarem. Governador Valadares, 26 de maio de 2022. Filipe 
rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -26 1640360 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 79/22-TOMADA DE PREÇOS 1/22

 construçãoquadra coberta na e. M. Afrânio A. Figueiredo na comuni-
dade Vista Alegre-cv. 1261000569/2022/see-Habilitação: 15/6/22 9h 
licitagraomogol.mg@gmail.com - www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -26 1640218 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
 RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 
032/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de pres-
tação de serviços de máquinas com operador e locação de equipamen-
tos diversos para atendimento das demandas da secretaria Munici-
pal de infraestrutura urbana no desenvolvimento de suas atividades. 
empresas vencedoras: Juliana Aparecida Lara carvalho - Me, inscrita 
no cnpJ nº 20.490.472/0001-87, no valor total de r$ 6.652.500,00; 
Márcio das Mercês - Me,inscrita no cnpJ nº 15.534.302/0001-17, no 
valor total de r$ 1.468.523,00; Tratorforte Ltda,inscrita no cnpJ nº 
07.498.713/0001-76, no valor total de r$ 81.600,00. A licitação resul-
tou no valor total de r$ 8.202.623,00 (oito milhões duzentos e dois 
mil seiscentos e vinte e três reais). Data de Julgamento: 05/05/2022. 
Mariana Teixeira Coelho Menezes – Pregoeira Oficial.

3 cm -26 1640290 - 1

RESULTADO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
o processo Licitatório nº 008/2022, Tomada de preços nº 001/2022 – 
objeto: contratação de empresa para realizar serviços de pavimentação 
asfáltica em pMF, na Avenida dos ipês no Bairro Floresta, rua de cima, 
Município de Guanhães/MG. empresa vencedora: não acudiram inte-
ressados na licitação. Licitação Deserta. Data da sessão: 08/04/2022. 
Mariana Teixeira Coelho Menezes – Presidente da CPL.

2 cm -26 1640291 - 1

RESULTADO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
o processo Licitatório nº 015/2022, Tomada de preços nº 003/2022 – 
objeto: contratação de empresa para realizar serviços de recapeamento 
asfáltico em pMF, nas ruas 01 e 02, Bairro João Miranda, município 
de Guanhães/MG. empresa vencedora: não acudiram interessados na 
licitação. Licitação Deserta. Data da sessão: 12/04/2022. Mariana Tei-
xeira Coelho Menezes – Presidente da CPL.

2 cm -26 1640296 - 1

Câmara Municipal
EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO – 

PROCESSO 08/2022 – CREDENCIAMENTO 01/2022 
 objeto: contratação de serviços de radiodifusão sonora, tendo como 
área de abrangência no mínimo local (todo o território do Município de 
Guanhães/MG) com abrangência modulada (FM) ou amplitude modu-
lada (AM), que exerça atividade regularmente, nos termos da legisla-
ção vigente – credenciada: sociedade Guanhanense de comunicação 
– cnpJ: 03.902.567/0001-41 Valor: r$ 169.120,00 (cento e sessenta e 
nove mil, cento e vinte reais) – 01.031.001.2002 – Ficha 25 – elemento 
da despesa: 3.3.90.39.00 - samuel de oliveira Gonçalves – presidente 
da cpL – osmar Gomes Fidelis – presidente da câmara Municipal de 
Guanhães.

3 cm -26 1640023 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

2º TERMO ADITIVO
 Extrato do 2º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço nº. 001/2022 
- sAAe Guanhães e posto novo Milênio LTDA - registro de preços 
para futura e eventual aquisição de combustíveis - Aumento do preço 
do Biodiesel B500 de r$ 6,90/litro para r$ 7,28/litro e Biodiesel s10 
de r$ 7,10/litro para r$ 7,50/litro.

2 cm -26 1640447 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 011/2022 

AMpLA pArTicipAÇÃo – processo nº 169/2022. o Município de 
Guaxupé – MG torna pública a realização da TOMADA DE PREÇOS 
011/2022, processo nº 169/2022, empreitada Tipo Menor preÇo 
GLoBAL, destinada à seleção e contratação de empresa na área de 
engenharia cível e/ou arquitetura para Execução da drenagem pluvial 
no bairro Vila Campanha no Município de Guaxupé/MG, com recur-
sos oriundos de transferência especial do estado pelo acordo judicial 
de reparação dos impactos socioeconômicos e ambientais do rompi-
mento da barragem em Brumadinho/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 par-
tir do dia 30 de maio de 2022 e também no site www.guaxupe.mg.gov.
br, onde o edital completo poderá ser baixado. Entrega dos envelopes, 
até o dia 15 de junho de 2022, às 14:00 horas, abertura no mesmo dia as 
14:00 horas na sala de reuniões da secretaria Municipal de Adminis-
tração da Prefeitura de Guaxupé, 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 10 de junho 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 TÉcnicA: Deverá ser agendada na secretaria Muni-
cipal de obras e Desenvolvimento urbano, endereço rua Major Joa-
quim Pedro, 39 – Centro – Guaxupé/MG – fone (35) 3559-1089 com 
a servidora Fernanda para ser realizada entre os dias 31 de maio a 14 
de junho de 2022, nos horários das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 
16:00 horas. Maiores informações na secretaria Municipal de Admi-
nistração de Guaxupé e no site www.guaxupe.mg.gov.br. Guaxupé, 
26 de maio de 2022. rafael Augusto olinto – secretário Municipal de 
Administração.

7 cm -26 1640518 - 1

Ibitiúra de Minas

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 047/2022 - EDITAL Nº 036/2022, 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022
 registro de preços nº 023/2022. Torna público. objeto: constitui 
objeto do presente o registro de preços para aquisição, a medida das 
necessidades, de concreto usinado FcK e prestação de serviços de 
bombeamento de concreto, objetivando o suprimento dos diversos 
departamentos da prefeitura Municipal de ibitiúra de Minas, conforme 
especificações contidas no Anexo I. Fundamento legal: Art. 4º, Inciso I 
da Lei Federal 10.520/2002, de 17.07.2002 e alterações e da Lei Muni-
cipal nº 553/2003 e alterações. Data prevista para o credenciamento 
e julgamento, respectivamente: 09.06.2022, às 13:00 0h e 13:15h. o 
edital e seus anexos estão disponíveis no site: www.ibitiurademinas.
mg.gov.br - informações: via e-mail: licitaibitiura@gmail.com - Data: 
26.05.2022. Danilo Liparini Moraes - Pregoeiro – Alexandre de Cássio 
Borges-prefeito Municipal.

4 cm -26 1640391 - 1

Indianópolis

Prefeitura Municipal
 EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2022 – 
REGISTRO DE PREÇO N° 012/2022 

resuMo: o sr. prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que com base na Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e Decreto Municipal n° 3370/13, fará realizar a reGisTro De 
preÇos, visando a contratação de empresa para prestação de serviços 
de locação de tendas para realizações de eventos diversos das secreta-
rias Municipais de indianópolis/MG, conforme edital. A documentação 

e as propostas deverão ser entregues, na sede da prefeitura Municipal, 
à praça urias José da silva, 42, centro, no dia 14 de junho de 2022, às 
13h30min. Ficam convocados à competição licitatória todos aqueles 
que tiverem interesse na matéria e que se enquadrarem nas condições 
estabelecidas no inteiro teor do edital, cujas cópias poderão ser obtidas 
no endereço acima mencionado, em dias úteis, durante o expediente 
normal, pelo e-mail: licitacaoindi@outlook.com, telefone (34) 3245-
2587. roGÉrio MArcos resenDe - pregoeiro Municipal.

4 cm -26 1640026 - 1

Ipaba

Prefeitura Municipal
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2022

A pregoeira da prefeitura Municipal de ipaba – MG, no uso das prerro-
gativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que foram rea-
lizadas alterações no edital do procedimento Licitatório nº 030/2022 na 
modalidade preGÃo presenciAL srp nº 013/2022, menor preço 
por lote para contratação de empresa especializada para ampliação e 
manutenção de câmeras de vídeo monitoramento, com reposição e for-
necimento de peças; aquisição de peças e equipamentos para o sistema 
de Vídeo monitoramento olho Vivo, instalação de central de monitora-
mento em órgão público e rastreamento de veículos. A sessão de Aber-
tura fica remarcada para o dia 09/06/2022, as 09:h00min na Prefeitura 
Municipal de ipaba, a Avenida Manoel Machado Franco, nº 176, centro 
– ipaba – MG. o edital com as devidas alterações deverá ser retirado no 
Site oficial da Prefeitura Municipal de Ipaba.
 ipaba, 26 de maio de 2022. informações licitacaoipaba@gmail.com.

priscilla pereira ribeiro – pregoeira
4 cm -26 1640521 - 1

Câmara Municipal
EXTRATO DA PORTARIA Nº 038/2022

Art. 1º.Fica Homologado o concurso público promovido pela câmara 
Municipal de Ipaba/MG e organizado pela Empresa Exame Auditores 
eamp; consultores Ltda-epp, nos termos do edital nº01, de 14/12/2021, 
consoante classificação final dos candidatos, cuja publicação se deu no 
quadro de avisos da câmara Municipal de ipaba/MG, no dia 29/04/2022 
e noendereço eletrônico da Empresa organizadora– www.exameconsul-
tores.com.br, no dia 29/04/2022. Art. 2º- esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. publi-
que-se, registre-se e cumpra-se. câmara Municipal de ipaba/MG, 24 de 
maio de 2022. carlos roberto Medeiros Vieira, presidente.

3 cm -26 1640429 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
AVISO DE ADITAMENTO DA ARP – 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 101/2021 
 LiciTAÇÃo coMprAsneT n.º 101/2021. cumprindo o que deter-
mina a Lei n.º 8.666/93 e D. Municipal n.º 6.984/11, torna-se público 
que os preços registrados para aquisição de pÃes e LeiTes, sujei-
tos às condições de fornecimento estabelecidas no edital e publicados 
no Diário Oficial de Ipatinga, no dia 15/09/2021, no Diário Oficial de 
MG, no dia 17/09/2021 e Diário Oficial da União, no dia 16/09/2021, 
sofreu a seguinte alteração: código: 40787 – LeiTe inTeGrAL 
zero LAcTose – 1 LiTro – De r$4,55 para r$5,46 Termo de Adi-
tamento n.º 002/2022 da Ata n.º 001/2021 – DonATA DisTriBui-
DorA coMercio e serViÇos LTDA. o preço estará vigente a 
partir desta data. os demais itens permanecem inalterados. informa-
ções complementares na seção de compras e Licitações - secLi, 2º 
andar, de 12h às 18h ou pelo tel. (31)3829-8239. patrícia Avelar soares 
Doneiro, secretária Municipal de educação e Jany Mara Bartolomeu 
Félix do Nascimento, Secretária Municipal de Assistência Social. Em 
26/05/2022.

4 cm -26 1640128 - 1

Ipuiuna

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022 

objeto: “contratação de empresa em regime de empreitada global, 
incluindo materiais e mão de obra, objetivando a execução de calça-
mento em bloquetes e assentamento de guia de meio-fio, trecho estrada 
Terra Queimada, conforme especificações constantes do edital e seus 
anexos.”. A sessão pública será realizada no dia 20 de Junho de 2022 
às 09h00min, na sala de Licitações, situada na rua João roberto da 
silva, nº 40, centro. o edital poderá ser consultado e obtido, gratui-
tamente, em dias úteis no período das 08h às 16h, ou pelo site www.
ipuiuna.mg.gov.br, para cópia do arquivo. informações: tel. (35) 3732-
2487 ou e-mail: licitaipmg@gmail.com Adriano Batista da silva– pre-
sidente da cpL.

3 cm -24 1638742 - 1

Itabirito

Prefeitura Municipal
EXTRATO DA DECISÃO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 53/2021
 comprovada a responsabilidade da empresa roTA pArK esTA-
cionAMenTo LTDA., inscrita no cnpJ nº 24.449.763/0001-82, no 
descumprimento de diversas disposições contratuais do contrato nº 
95/2015 e do edital do processo Licitatório nº 368/2014, concorrência 
Pública nº 06/2014, ao deixar de atender, injustificadamente, a solicita-
ção da Administração Pública e deixar de repassar os valores devidos 
ao poder concedente pela outorgar do serviço público, incorrendo em 
situação de inexecução parcial das obrigações assumidas. Aplicação 
de penalidade. Multa no importe de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato nº 95/2015 e de suspensão temporária de participar de lici-
tação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
01 (um) ano, uma vez que era a responsável direta pelo atendimento e 

fornecimento das informações solicitadas pela Administração pública, 
bem como pelo repasse do valor devido ao Município em razão da con-
cessão, nos termos dos itens 18.1 – 2 e 3 e 18.2 do edital, item 2 e 3 
da cláusula oitava do contrato, dos incisos ii, iii e § 2º do art. 87 da 
Lei nº 8.666/93 e dos incisos iV e § 4º do art. 13 e inciso ii do art. 14, 
ambos do Decreto Municipal nº 10.641/2015. Data do Trânsito em Jul-
gado 17/01/2022.

5 cm -26 1640610 - 1

EDITAL CONCORRÊNCIA PUBLICA 050/2022 - PL 127/2022.
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de enge-
nharia para execução da obra de Ampliação do Prédio Sede da Pre-
feitura Municipal de itabirito, em atendimento à secretaria Munici-
pal de Administração. Tipo Menor preço Global. A abertura será dia 
01/07/2022 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.

eDiTAL pe 074/2022 - pL 163/2022.objeto: contratação de empresa 
para execução de manutenções preventivas, corretivas, serviços de ser-
ralheria e adaptações para normas de segurança e acessibilidade para 
o equipamento/espaço público, popularmente denominado de espaço 
do Julifest, no Bairro de Lourdes, na sede do município de itabirito/
MG, em atendimento à secretaria Municipal de obras e serviços. Tipo 
Menor preço por Lote. A sessão pública de Lances será aberta na inter-
net às 12:30 horas do dia 09/06/2022, no endereço eletrônico https://
www.comprasnet.gov.br/seguro/loginportal.asp.

eXTrATo De conTrATo 177/2022 -ineXiGiBiLiDADe 074/2022 
– prc 122/2022. objeto: 01 apresentação artística com Diego & Victor 
Hugo e banda, show com duração de no mínimo 01 hora e 45 minutos 
a ser realizada no dia 17 de julho a partir das 22 horas e 30 minutos, 
por ocasião do evento Julifest 2022 na cidade de itabirito/MG, evento 
realizado pela prefeitura Municipal de itabirito conforme solicitação 
da seMcuLT. contratada: DVH produções Artísticas Ltda. - cnpJ: 
45.141.132/0001-71. Valor: r$ 180.000,00. Vigência: 03 meses.

eXTrATos Dos conTrATos 188/2022 e 189/2022 - cHAMADA 
pÚBLicA 045/2022 - pL65/2022. objeto: Aquisição de gêneros ali-
mentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, 
para atender aos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal/
seMeD para contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biop-
sicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de prá-
ticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação 
alimentar e nutricionais e da oferta das refeições que cubram as suas 
necessidades nutricionais durante o período letivo. contrato 188/2022: 
Associação dos produtores Agricultura Familiar de itabirito- ApAFi. - 
cnpJ: 14.965.741/0001-11. Valor: r$ 206.711,50. contrato 189/2022: 
Associação dos pequenos produtores rurais da comunidade do João 
Dias – ApruJoD. - cnpJ: 04.183.811/0001-26. Valor: r$ 101.132,45. 
Vigência dos contratos: 31/12/2022

9 cm -26 1640439 - 1

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – 
ADESÃO 089/2022 – PRC 172/2022. 

A Secretária Municipal de Educação, Ratificou e Homologou 
em 26/05/2022 o processo em epígrafe, cujo objeto é Adesão 
“carona”decorrente da licitação pregão presencial nº 06/2021 - pro-
cesso licitatório 12/2021 (coDAp), para aquisição de caminhão com 
baú refrigerado.

2 cm -26 1640568 - 1

Itajubá

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. 

registro de preços para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços continuados de segurança, limpeza, conservação 
e higienização de bens móveis e imóveis, com emprego de mão de obra 
qualificada e habilitada para atender as necessidades das Secretarias - 
seMeD, seMAD, seMDes, seMsA e seMeL. credenciamento até 
às 11:00, propostas até às 12:00 e os lances a partir das 13:00 no dia 
08/06/2022. edital na integra - www.itajuba.mg.gov.br. e-mail licitai-
tajuba@gmail.com Telefone (35)99898-6949. itajubá, 26 de maio de 
2022. caroline carvalho Mendes- portaria 152/2022.

3 cm -26 1640359 - 1

Itamarati de Minas

Prefeitura Municipal
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

o Município de itamarati de Minas/MG, visando uma desapropriação 
amigável do imóvel Matrícula 95638/cartório de registro de imóveis/
Comarca de Cataguases-MG, notifica a COOPERATIVA DOS PRO-
DuTores De LeiTe De LeopoLDinA De responsABiLi-
DADe LTDA., cnpJ: 22.149.603/0001-92, situada à Br 116 – Jar-
dim Bandeirantes – Leopoldina/MG, para uma reunião a ser realizada 
na sede da prefeitura Municipal de itamarati de Minas (Av. coronel 
Araújo porto, 506 – centro), em 31/05/2022, onde será apresentado o 
competente laudo de avaliação.
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Itanhandu

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO 

N° 61/2020 – INEXIGIBILIDADE 06/2020 
 partes: Município de itanhandu e casa de caridade e Assistên-
cia a Maternidade e infância de itanhandu Dr. rubens nilo, cnpJ: 
21204276/0001-61; 43° Termo Aditivo - objeto: repasse no valor de 
r$ 160.000,00 referente à política estadual de Atenção Hospitalar - 
Valora Minas. Dotação: 403, fonte 159. Data: 24/05/2022; 44° Termo 
Aditivo - objeto : repasses de r$ 62.000,00 referente ao pagamento 
do ciclo de avaliação oftalmológica para a assistência aos estudantes da 
rede pública de ensino; r$ 120.081,12 referente ao pagamento de 237 
tomografias de coerência óptica e 188 de tratamento medicamentoso de 
doença da retina ii. Dotação: 403, fontes 200 e 159.Data: 26/05/2022. 
paulo Henrique pinto Monteiro – prefeito Municipal.
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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 320220526200416027.


