
 6 – quarta-feira, 29 de Junho de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 095/2022

MoD. preGÃo eLeTrÔnico nº 052/2022 - Tipo: Menor 
preÇo por iTeM. oBJeTo: Aquisição de 95 (noventa e cinco) pla-
cas de tatame que serão utilizadas para a execução de atividades coleti-
vas, recreativas e esportivas realizadas nos centros de referência Assis-
tência social – crAs do Município. recebimento das propostas: do 
dia 30/06/2022 às 08:00h até dia 13/07/2022 às 08:30h. Data de aber-
tura das propostas e início da sessão de disputa de preços: às 08:31h do 
dia 13/07/2022. Modo de disputa: Aberto. referência de tempo: Horá-
rio de Brasília – DF. endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br. 
informações: telefone (37) 3329-1844. consultas ao edital e divulga-
ção de informações: www.formiga.mg.gov.br; www.licitanet.com.br ou 
pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.com.

3 cm -28 1654223 - 1

Fronteira

Prefeitura Municipal
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022
rp 059/2022. Menor preÇo por iTeM.objeto: registro de pre-
ços para aquisição de equipamentos odontológicos a serem instalados 
nos consultórios odontológicos e que serão utilizados pelas equipes de 
saúde Bucal no atendimento das necessidades da secretaria Municipal 
de saúde, por um período de 12 (doze) meses. recebimento do cre-
denciamento, propostas e habilitação: até às 08hrs20min do dia 19 de 
julho de 2022. edital disponível no endereço eletrônico www.fronteira.
mg.gov.br/licitacao/

Fronteira, 28 de junho de 2022
elaine pinesso

pregoeira
3 cm -28 1654402 - 1

AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022

rp 058/2022. Menor preÇo por iTeM.objeto: registro de preços 
para aquisição de gases medicinais liquefeitos e comprimidos, armaze-
nados em cilindros, por regime de comodato, para suprimento da uni-
dade Mista de saúde, deste município, por um período de 12 (doze) 
meses. recebimento do credenciamento, propostas e habilitação: até às 
08hrs20min do dia 18 de julho de 2022. edital disponível no endereço 
eletrônico www.fronteira.mg.gov.br/licitacao/

Fronteira, 28 de junho de 2022
elaine pinesso

pregoeira
3 cm -28 1654391 - 1

Frutal

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO 

DE PREÇOS N. 71/2022
o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/
MG, torna pública a publicação do preGÃo presenciAL por 
reGisTro De preÇos nº 71/2022 – processo LiciTATÓrio 
nº 144/2022, do tipo Menor preÇo por iTeM – objeto: even-
tual aquisição de Leite Tipo c, barriga mole, para atender o Distrito de 
Aparecida de Minas, município de Frutal/MG. A abertura dos envelo-
pes será dia11 de julho de 2022 às 09:30 horas, 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.fru-
tal.mg.gov.br), podem ser solicitados gratuitamente pelo e-mail (licita-
cao@frutal.mg.gov.br) ou retirados no local mediante mídia removível, 
fornecida pelo interessado. o departamento de licitações não se res-
ponsabiliza pela recepção via e-mail. Frutal/MG, 28/06/2022. regina 
carmélia de oliveira - presidente da cpL 

4 cm -28 1654564 - 1

Funilândia

Prefeitura Municipal
CONCURSO PÚBLICO 001/2022

eDiTAL nº 001/2022. inscr.: 05/09 A 05/10/2022. proVAs: 05 e 
06/11/2022. inF.:https://portal.seap.selecao.site/- edson Vargas Dias – 
prefeito Municipal.

1 cm -27 1653369 - 1

 PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº109/2021 

processo Licitatório 77/2021 Tomada de preços 006/2021. objeto: 
Aditivo de prazo cujo objeto é contratação de empresa especializada 
para execução de pavimentação Asfáltica em cBuQ nas ruas Ala-
meda dos ipês, José campolina e nelson de paula Moura no Municí-
pio de Funilândia/MG. contratada: ViAFLeX enGenHAriA LTDA 
– epp - cnpJ sob o nº 10.498.878/0001-52 Vigência: 23/06/2022 à 
23/12/2022. Data da assinatura: 23/06/2022. edson Vargas Dias – pre-
feito Municipal.

3 cm -27 1653371 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 094/2022

AViso De LiciTAÇÃo - o município de Gonzaga torna público 
que realizará o processo Licitatório n° 094/2022 - modalidade pre-
gão eletrônico n.° 022/2022, tipo menor preço por item, para aquisi-
ção de prensa enfardadeira hidráulica com força de compactação de 
25t e fabricada de acordo com a nr-12/abnt/nbr para a uTc do muni-
cípio de Gonzaga-MG. Data da sessão: 12 de julho 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 dis-
posição dos interessados, na prefeitura Municipal, setor de Licitações, 
gratuitamente ou através de solicitação no e-mail: licitaprefgonzaga@
gmail.com. Dúvidas: (33)3415-1275. Efigênia Maria Magalhães - Pre-
feita Municipal.

3 cm -28 1654117 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2022

Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000080/2022, pAc 
000456/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à registro 
de preços para a contratação de empresa especializada em Locação 
de Veículos, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de 
pneus, inclusive seguro, sem motorista para atender as demandas da 
prefeitura e suas secretarias, deste Município de Governador Valada-
res. 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: 20 de 
julho de 2022. Horário limite para credenciamento, entrega dos enve-
lopes e início da sessão: 14:00. Governador Valadares, 28 de junho de 
2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -28 1654519 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000025/2022, “Menor 
preço por item - pregão” referente à Aquisição de materiais de constru-
ção para manutenção preventiva e corretiva em unidades escolares da 
secretaria Municipal de educação, para ano letivo de 2022. cujo edital 
encontra-se à disposição dos interessados, para exame e aquisição, atra-
vés dos sites www.gov.br/compras e https://www.valadares.mg.gov.br/
licitacoes. o recebimento das propostas dar-se-á: até às 14:00 do dia 13 
de julho de 2022. o início da sessão de disputa de preços com análise 
das propostas: a partir das 14:30hs do dia 13 de julho de 2022, com 
os representantes das licitantes devidamente credenciados e quantos 
interessarem. Governador Valadares, 27 de junho de 2022. Filipe rigo 
Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -28 1654210 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2022
Aviso de Retificação. O Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de retificação e republicação Pregão Presencial Nº 
000063/2022, pAc 000342/2022, “Menor preço por item - pregão” 
referente à registro de preços para eventual e futura aquisição de equi-
pamentos de proteção individual para uso dos servidores da secreta-
ria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme especificações 
e quantidades discriminadas no Termo de referência e edital. os inte-
ressados poderão obter informações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º 
andar, Gerência de compras (tel. 33 3275-4701) nos dias úteis, entre 
12h e 18h e poderão retirar o edital através do site http://www.vala-
dares.mg.gov.br - Data da sessão: 25 de julho de 2022. Horário limite 
para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00. 
Governador Valadares, 28 de junho de 2022. Filipe rigo Diniz - secre-
tário Municipal de Administração.

4 cm -28 1654405 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2022
Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares torna 
pública a homologação do pregão presencial 000074/2022 - pAc 
000416/2022 - registro de preços para aquisição de poste Galvanizado 
para fixação de placas - seção circular com costura e pontas lisas - diâ-
metro 2 ½” - 3,00m, para o Departamento de Transporte, Trânsito e sis-
tema Viário. registro de preços para futura e eventual aquisição de per-
fis metálicos para emprego nas atividades da Secretaria Municipal de 
obras e serviços urbanos.. em decorrência do exposto no processo de 
licitação a mim apresentado, homologo o seu objeto a licitante (parana 
Ferragens LTDA nos lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 e 18 no valor total de r$ 3.722.955,58e serrana Viária comér-
cio eireLi no lote 1 no valor total de r$ 33.000,00) Valor Total da 
licitação r$ 3.755.955,58 (três milhões setecentos e cinquenta e cinco 
mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). 
Governador Valadares, 28 de junho de 2022. Filipe rigo Diniz- secre-
tário Municipal de Administração.

4 cm -28 1654326 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, 
torna público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000072/2022, 
“Menor preço por item - pregão” referente à contratação de empresa 
especializada em instalação de aparelho de Ar condicionado e aquisi-
ção de peças (kits) para instalação de Ar condicionado para atender 
a 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 14:00 do dia 18 de julho de 2022. o início 
da sessão de disputa de preços com análise das propostas: a partir das 
09:30hs do dia 18 de julho de 2022, com os representantes das licitantes 
devidamente credenciados e quantos interessarem. Governador Valada-
res, 28 de junho de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de 
Administração.

4 cm -28 1654364 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, 
torna público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000075/2022, 
“Menor preço por item - pregão” referente à registro de preços para 
aquisição de agulhas para extereotaxia e core-biopsy (biópsia de 
mama) e filtro de carvão ativado para o Centro Estadual de Atenção 
especializada - ceAe cujo edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados, para exame e aquisição, através dos sites www.gov.br/com-
pras e https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento das 
propostas dar-se-á: até às 09:00 do dia 22 de julho de 2022. o início 
da sessão de disputa de preços com análise das propostas: a partir das 
09:30 hs do dia 22 de julho de 2022, com os representantes das lici-
tantes devidamente credenciados e quantos interessarem. Governador 
Valadares, 27 de junho de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Muni-
cipal de Administração.

4 cm -28 1654356 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares torna 
pública a homologação do pregão eletrônico 000012/2022 - pAc 
000136/2022 - Aquisição de Tela de nylon para Gerencia de controle 
de Zoonoses. em decorrência do exposto no processo de licitação a 
mim apresentado, homologo o seu objeto a licitante (Limpando Higiene 
e Limpeza eireLi no lote 1 no valor total de r$ 34.950,00) Valor Total 
da licitação r$ 34.950,00 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta 
reais). Governador Valadares, 28 de junho de 2022. Filipe rigo Diniz- 
secretário Municipal de Administração.

3 cm -28 1654560 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000058/2022, “menor 
preço por lote” referente à contratação de empresa especializada para 
confecção de prótese dentária removível (total e parcial) e prótese fixa, 
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 13 de julho de 2022. o início da sessão de disputa de 
preços com análise das propostas: a partir das 09:30 hs do dia 13 de 
julho de 2022, com os representantes das licitantes devidamente cre-
denciados e quantos interessarem. Governador Valadares, 28 de junho 
de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -28 1654339 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022
 EXTRATO DE ADESÃO

publicação da Adesão , referente à adesão á Ata de registro de preços 
05/2022- pAc 383/2022 - do processo sei nº 2270.01.0027477/2021-02- 
pregão eletrônico nº 218/2021, oriunda do Fundação Hospitalar do 
estado de Minas Gerais- FHeMiG para futura e eventual Aquisição de 
Equipamentos médicos Hospitalares II conforme especificações cons-
tantes no termo de referência –Anexo i, e de acordo com as exigências 
e quantidades estabelecidas no edital e seus anexos, com a empresa 
MHeDicA service comércio e Manutenção LTDA, inscrita no cnpJ 
nº 08.245.855/0001-94, com endereço na rua canoas nº 765- Bairro 
Betânia – Belo Horizonte/MG- cep: 30580-040 – email:stefanie@
mhedica.com.br, com seu representante legal sra stefanie sorbello, 
inscrita no cpF:064.045.669-31, no valor de r$ 173.000,00 (cento e 
setenta e três mil reais) que correrá por conta da dotação orçamentá-
ria nº (022.10001.10.302.2703.2901.44905200 872.102)- equipamen-
tos e Material permanente - vigente da secretaria Municipal de saúde. 
Ratifico o ato adesão á Ata de Registro de Preços nº 05/2022 – Pac 
383/20220- do processo nº nº 2270.01.0027477/2021-02 pregão ele-
trônico nº 218/2021, oriunda da Fundação Hospitalar do estado de 
Minas Gerais, Governador Valadares-MG, 28 de junho de 2022. Filipe 
rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

5 cm -28 1654546 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, 
torna público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000079/2022, 
“Menor preço por item - pregão” referente à registro de preços para 
aquisição de material de consumo para o setor de Microbiologia do 
Laboratório do Hospital Municipal de Governador Valadares. 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 09:00 do dia 
25 de julho de 2022. o início da sessão de disputa de preços com aná-
lise das propostas: a partir das 09:30 hs do dia 25 de julho de 2022, com 
os representantes das licitantes devidamente credenciados e quantos 
interessarem. Governador Valadares, 28 de junho de 2022. Filipe rigo 
Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -28 1654596 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2022
Aviso de suspensão. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de suspensão pregão presencial nº 000063/2022, 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, con-
forme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Refe-
rência e Edital, para retificação do edital. Nova sessão será agendada. 
Governador Valadares, 28 de junho de 2022. Filipe rigo Diniz - secre-
tário Municipal de Administração.

3 cm -28 1654422 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 133/2022
 extrato do contrato 133/2022, celebrado entre o Município de Gover-
nador Valadares e nexxus construtora e incorporadora LTDA, cnpJ: 
36.228.484/0001-63, o qual rege a construção de ponte mista, ligando 
a rua raul soares à avenida Do canal, no bairro são pedro, Muni-
cípio de Governador Valadares/MG, custeados com recursos prove-
nientes do Ministério da economia, Transferência especial n° 0903-
004709, emenda parlamentar Hercílio Diniz, com início em 25/05/2022 
e término em 25/05/2023, o valor total estimado de r$ 1.403.235,28 
(um milhão, quatrocentos e três mil, duzentos e trinta e cinco reais 
e vinte oito centavos). Filipe rigo Diniz – secretário Municipal de 
Administração.

3 cm -28 1654289 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2022
 extrato do contrato 116/2022, celebrado entre o Município de Gover-
nador Valadares e nexxus construtora e incorporadora LTDA, cnpJ: 
36.228.484/0001-63, o qual rege a execução da obra de reforma e 
ampliação da ponte que liga o Distrito industrial ao bairro penha no 
município de Governador Valadares/MG, custeados com recursos 
do Ministério da economia, transferência especial n° 0903-004709, 
emenda parlamentar Hercílio Diniz, com início em 25/05/2022 e tér-
mino em 25/05/2023, o valor total estimado de r$ 860.336,22 (oitocen-
tos e sessenta mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos). 
Filipe rigo Diniz – secretário Municipal de Administração.

3 cm -28 1654307 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. LICITATÓRIO Nº 82/2022-INEX. 21/22-CRED. 1/22

pessoas Físicas ou Jurídicas p/serv. hospedagem e refeições. prorro-
gado prazo de credenciamento: 28/06/22 a 05/07/22 - Julgamento: 
06/07/22-9h. licitagraomogol.mg@gmail.com e  www.graomogol.
mg.gov.br.

1 cm -28 1654208 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022. 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
020/2022, processo Licitatório nº 068/2022– objeto:registro de pre-
ços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de 
serviços de fornecimento de solução de sistemas de gestão de filas de 
atendimento que permita gerenciar e organizar em tempo real o fluxo 
de atendimento por senhas (senha eletrônica), contemplando locação de 
equipamentos e sistemas e ainda assistência técnica e manutenção pre-
ventiva e corretiva com fornecimento de peças e insumos destinados ao 
atendimento ao cidadão. Data da sessão: 11/07/2022 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 coelho Menezes - 
Pregoeira Oficial. 

4 cm -28 1653963 - 1

 RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 044/2022 
preGÃo eLeTrÔnico nº 008/2022 – objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de 
informática para atendimento das secretarias da Administração Muni-
cipal. empresas vencedoras: A V Freitas Marques, inscrita no cnpJ 
nº 45.853.627/0001-23, no valor total de r$ 636.000,00; es Licita-
ções regionais Ltda, inscrita no cnpJ nº 44.506.209/0001-05, no 
valor total de r$ 20.410,00; Joao Francisco Braulio, inscrita no cnpJ 
nº 27.845.560/0001-01, no valor total de r$ 1.134.000,00; Masterin-
for comercial e suprimentos de informática eireli, inscrita no cnpJ 
nº 19.454.333/0001-19, no valor total de r$ 281.400,00; Microtec-
nica informatica Ltda, inscrita no cnpJ nº 01.590.728/0008-50, no 
valor total de r$ 792.250,00; repremig representação e comer-
cio de Minas Gerais Ltda, inscrita no cnpJ nº 65.149.197/0002-51, 

no valor total de r$ 196.000,00; Tech Hard soluções empresariais 
Ltda, inscrita no cnpJ nº 44.933.822/0001-09, no valor total de r$ 
28.250,00; Telemicro informática e Telecomunicações Ltda, inscrita no 
cnpJ nº 09.042.463/0001-90, no valor total de r$ 86.330,00. A lici-
tação resultou no valor total de r$ 3.174.640,00 (três milhões cento e 
setenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais). Data de Julgamento: 
07/06/2022. Mariana Teixeira Coelho Menezes – Pregoeira Oficial.

5 cm -28 1653962 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022.

 processo nº 129/2022. oBJeTo: contratação de empresa autorizada, 
para realização da troca de óleo durante a revisão de garantia de 20.000 
Km do Veículo Mercedes-Bens sprinTer 416, placa rML9H11, em 
atendimento à solicitação da secretaria Municipal de educação. con-
TrATADA: proDoesTe VeicuLos e serViÇos LTDA cnpJ: 
20.495.149/0013-30, com o valor global de r$1.851,65, com funda-
mento em seu Art. 24, inciso XViii, da Lei nº 8.666/93. Maria das Gra-
ças de paiva – ordenadora de Despesas. 

2 cm -28 1654474 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
AVISO DE REABERTURA DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022.
A prefeitura de Guaxupé/MG avisa aos interessados que a concorrên-
cia pública 001/2022, processo Administrativo n.º 128/2022, tendo 
como objeto a alienação de imóveis – doação com encargos, desti-
nada à seleção de empresas com vistas à implantação de empreendi-
mentos no denominado “pólo da Moda” no Município de Guaxupé/
MG, nos termos da Lei Municipal nº 2116/2011, regulamentada pelo 
Decreto nº 1528/2012 e que estava suspensa para alterações no edital 
foi REABERTA como segue: 1 - O edital retificado e as demais infor-
mações relativas a presente licitação estarão à disposição dos interes-
sados, a partir do dia 29 de junho de 2022, na secretaria de Adminis-
tração da prefeitura Municipal de Guaxupé, localizada na Av. conde 
ribeiro do Valle, 113 (pavimento superior) – centro, Guaxupé-MG, 
fone (35) 3559-1021 e também no site www.guaxupe.mg.gov.br, onde 
o edital poderá ser baixado. 2 - entrega dosenvelopes, até o dia 15 de 
agosto de 2022, às 09:00 horas,abertura no mesmo dia as 09:00 horas 
na sala de reuniões da secretaria Municipal de Administração, situada 
na Avenida conde ribeiro do Valle, 113 – pavimento superior, centro, 
Guaxupé, Minas Gerais. Mais informações relativas a presente licita-
ção estarão à disposição dos interessados, a partir do dia 29 de junho 
de 2022, na secretaria de Administração da prefeitura Municipal de 
Guaxupé, localizada na Av. conde ribeiro do Valle, 113 (pavimento 
superior) – centro, Guaxupé-MG, fone (35) 3559-1021 e também no 
site www.guaxupe.mg.gov.br, onde o edital poderá ser baixado. Gua-
xupé, 27 de junho de 2022. rafael Augusto olinto – secretário Muni-
cipal de Administração. 
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Empresa Municipal de 
Urbanização - EMURB

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022
Homologação e Adjudicação da Tomada de preços n.º 002/2022 – pro-
cesso Administrativo nº 020/2022, empreitada tipo menor preço global, 
destinada à seleção e contratação de empresa na área de engenharia 
civil e/ou arquitetura para serviço de obra de implantação asfáltica em 
CBUQ, meio-fio, sarjeta e pintura para sinalização no Complexo Dr 
Geraldo de souza ribeiro, no município de Guaxupé/MG. com base 
no exame e parecer da Assessoria Jurídica do Município de Guaxupé, 
a Tomada de preços 002/2022 – processo Administrativo 020/2022 
foi Homologada e foi Adjudicada para a empresa pavidez engenha-
ria Ltda, inscrita no cnpJ sob o nº 01.744.153/0001-06, sediada na 
Av. Vereador Dr. Antero Veríssimo da costa, 420, Jardim Altamira – 
Muzambinho/MG, cep 37890-000 com o valor de r$412.907,93 (qua-
trocentos e doze mil, novecentos e sete reais e noventa e três centavos). 
Guaxupé, 28 de junho de 2022 – emmanuel ribeiro do Valle – presi-
dente da emurb.
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Guimarânia

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO PROCESSO Nº 17/2018. 

oBJeTo: contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, 
transporte, tratamento térmico e destinação final de todos os resíduos 
provenientes dos serviços de saúde do município. conTrATAnTe: 
prefeitura Municipal de Guimarânia cnpJ 18.602.052/0001-01. 
conTrATADA: servioeste Minas Gerais Ltda-Me cnpJ: 
09.158.297.0001-92. contrato nº 59/2018. 4º Termo Aditivo. Adi-
tamento de prazo. Data da assinatura: 07.06.2022. nova Vigência: 
07.06.2022 à 16.06.2023. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso ii da 
Lei 8.666/93.
processo nº 63/2020. oBJeTo: credenciamento de pessoa jurídica 
para realização de procedimentos (pequenas cirurgias) em pacientes 
encaminhados pela secretaria Municipal de saúde de Guimarânia/
MG. conTrATAnTe: prefeitura Municipal de Guimarânia cnpJ 
18.602.052/0001-01. conTrATADA: Bruna Aparecida nunes Marra 
cnpJ: 40.100.956/0001-80. contrato nº 33/2021. 1º Termo Aditivo. 
Aditamento de prazo. Data da assinatura: 01.05.2022. nova vigência: 
01.05.2022 a 09.08.2023. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso ii da 
Lei 8.666/93.
processo nº 66/2021. oBJeTo: Aquisição de tratores e equipamen-
tos descritos no anexo i deste edital, com recursos da proposta n 
024675/2020 do Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento e 
recursos próprios. conTrATAnTe: prefeitura Municipal de Guima-
rânia cnpJ 18.602.052/0001-01. conTrATADA: M.A.s. Máquinas 
Agrícolas eireli cnpJ: 28.688.153/0001-92. contrato nº 84/2021. 1º 
Termo Aditivo. Aditamento de prazo. Data da assinatura: 06.06.2022. 
nova vigência: 06.06.2022 à 06.06.2023. Fundamento Legal: Artigo 
57, inciso ii da Lei 8.666/93.
processo nº 21/2021. oBJeTo: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços elétricos nas diversas repartições públicas, 
zona rural e distritos, para atender as necessidades do município de 
Guimarânia/MG. conTrATAnTe: prefeitura Municipal de Guima-
rânia cnpJ 18.602.052/0001-01. conTrATADA: Maria raquel silva 
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