
Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros quarta-feira, 01 de Junho de 2022 – 5 

Fama

Prefeitura Municipal

 EXTRATO DE RATIFICAÇÃO - PROCESSO 060/2022 
INEXIGIBILIDADE 017/2022  Torna pública ratificação do processo de 
inexigibilidade – objeto: contratação do cantor Antonio Marcos e banda 
para apresentação no município nos dias 18 e 19 de junho de 2022. 
Data: 01/06/2022 - Valor: R$ 10.000,00 – Fornecedor: Antonio Mar-
cos Borges de Oliveira 10133576639 – CNPJ nº 18.688.908/0001-03. 
osmair Leal dos reis – prefeito Municipal
AViso De creDenciAMenTo - torna pública abertura do processo 
061/2022 – Inexigibilidade 018/2022 –objeto: credenciamento de clí-
nica para tratamento de dependentes químicos. Abertura: 01/06/2022 
até 31/12/2022. Informações: 35 3296-1293
o Município De FAMA - MG, torna público aos interessados que 
revogou com fulcro no artigo 49 da Lei 8666/93, razões de interesse 
público, a INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2022, que tinha por objeto a 
contratação da empresa Bruno Fernandes Imori 40506122832 – CNPJ 
nº 36.029.277/0001-94.

4 cm -31 1642274 - 1

Felício dos Santos

Prefeitura Municipal

PROC. N° 055/2022 PP. N° 029/2022
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especiali-
zados para assessoramento do departamento de tributos, visando apura-
ção do VAF. Abertura dos envelopes 13/06/2022 as 09:00hs.Retirada do 
edital no Site: www.feliciodossantos.mg.gov.br,Inf.: Tel:38 3523-1225. 
ricardo rocha/prefeito Municipal.

2 cm -31 1642523 - 1

Ferros

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO N. º 0038/2022 - 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. º 005/2022.

creDenciAMenTo 003/2022 - A preFeiTurA MunicipAL De 
Ferros, MG, torna público que fará realizar processo Licitatório- 
n.°038/2022, para creDenciAMenTo ABerTo com o objetivo 
credenciar serviços de Transporte intermunicipal e municipal de pas-
sageiros em veículos tipo ônibus, conforme especificado no Anexo I 
do edital. Data de recebimento e abertura das propostas e habilitação: 
A partir do dia 21/06/2022 às 09:30min. Maiores informações e o Edi-
tal completo poderão ser obtidos na prefeitura Municipal de Ferros, 
Departamento de patrimônio, compras e serviços Gerais na rua Fer-
nando Dias de Carvalho, n.º 16 - Centro - Tel: (31) 3863-1297 – e-mail 
licitacaopmferros@gmail.com - Maurício dos Santos Silva – Presidente 
da comissão permanente de Licitação.

3 cm -31 1642456 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal

CREDENCIAMENTO N. º 003/2022
Inexigibilidade 016/2022 – Processo n° 068/2022 – OBJETO: Creden-
ciamento de instituições Financeiras, autorizadas pelo Banco central 
do Brasil, para prestação de serviços de concessão de empréstimos, 
mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores Muni-
cipais efetivos ativos e inativos, da prefeitura Municipal de Formiga e 
Autarquias. O protocolo dos envelopes será a partir do dia 02/06/2022 
das 08:00 às 16:00, em dias úteis. A abertura da sessão será às 08:00 
hs., no dia 20/06/2022. Local: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de 
Compras Públicas, Formiga – MG. Informações: telefones (37) 3329-
1843 / 3329-1844; e-mail: licitacao@formiga.mg.gov.br; site: www.
formiga.mg.gov.br.

3 cm -31 1642242 - 1

Fortuna de Minas

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 36/2022
Aviso de Licitação - Pregão Presencial 36/2022 - Processo Licitatório 
48/2022. O Município de Fortuna de Minas/MG torna pública a reali-
zação de licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 36/2022- Regis-
tro de preços de uniformes escolares e uniformes para funcionários. 
Sessão de recebimento dos envelopes 14/06/2022 com protocolo até 
às 09hs, na Prefeitura. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Av. renato Azeredo, 210, centro, para consulta, gra-
tuitamente através do e-mail: licitacao@fortunademinas.mg.gov.br, e 
pelo site www.fortunademinas.mg.gov.br Informações pelo (31) 3716-
7111 ou 37167138 .

3 cm -31 1642469 - 1

Francisco Badaró

Câmara Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022.

 Torna público que realizará Licitação na modalidade pp nº 002/2022. 
objeto: Aquisição de veículo automotor zero quilômetro ano 2022, com 
capacidade de 05 (cinco) lugares, incluindo o motorista, destinado ao 
atendimento das demandas da Câmara Municipal de Francisco Badaró, 
com entrega dos envelopes de Proposta e habilitação até as 10h00min 
do dia 14/06/2022. Mais informações, bem como a retirada do Edital 
completo estará à disposição na Câmara Municipal, situada na R. Minas 
Novas, nº 36, N.S. de Fátima, Francisco Badaró/MG.
 preGÃo presenciAL nº 003/2022. Torna público que realizará 
Licitação na modalidade pp nº 003/2022. objeto: Aquisição de veículo 
automotor zero quilômetro tipo Motocicleta, com no mínimo 150 cilin-
dradas, destinada ao atendimento das demandas da Câmara Municipal 
de Francisco Badaró. entrega dos envelopes de proposta e habilitação 
até as 13h00min do dia 14/06/2022. Mais informações, bem como a 
retirada do Edital completo estará à disposição na Câmara Municipal, 
situada na R. Minas Novas, nº 36, N.S. de Fátima, Francisco Badaró/
MG.

4 cm -31 1642354 - 1

Francisco Dumont

Prefeitura Municipal
PROCESSO 051/2022 – PP 023/2022

objeto: contratação de empresa para fornecimento de licença de uso 
de sistemas integrados de Gestão pública Municipal na área da saúde. 
Credenciamento: 15/06/2022 – 08:00h – Edital disponível no site 
https://franciscodumont.mg.gov.br/ ou pelo e-mail franciscodumontli-
citacao@gmail.com. Herbert Leonardo Fonseca – Pregoeiro oficial.

2 cm -31 1642472 - 1

PROCESSO 049/2022 – PP 022/2022
objeto: contratação de empresa para fornecimento de licença de uso 
de sistemas integrados de Gestão pública Municipal. credenciamento: 
14/06/2022 – 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 -31 1642280 - 1

Frei Gaspar

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022
Processo Licitatório nº. 019/2022, tipo: Menor Preço. Objeto: Registro 
de preço para Futura e eventual Aquisição de combustíveis para Manu-
tenção da Frota das secretarias do Município de Frei Gaspar . o edital 
e demais informações estão disponíveis no Prédio Sede da Prefeitura na 
Rua Francisco de Bessa Couto, S/Nº - Centro, no horário de 07:00 às 
13:00hs, e-mail: licitacao.fg@gmail.com . Abertura: 14/06/2022 Horá-
rio: 10:00hs (dez horas). Frei Gaspar-MG, 30/05/2022. Adeliane Cris-
tina Alves ramalho – presidente cpL.

inexigibilidade nº 003/2022 credenciamento nº 003/2022- processo 
Licitatório nº. 020/2022. Objeto: Credenciamento de clínicas médi-
cas para prestarem os serviços de consultas, exames ou procedimentos 
médicos de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Frei Gaspar. os interessados poderão se credenciar 
na sede da prefeitura Municipal de Frei Gaspar – setor de Licitação – 
entre os dias 02/06/2022 à 20/06/2022, das 07hs às 13hs de segunda a 
sexta-feira. o edital do credenciamento poderá ser solicitado no setor 
de licitação ou pelo e-mail: licitação.fg@gmail.com, Adeliane Cristina 
Alves Ramalho – Presidente CPL – em 30/05/2022.

Inexigibilidade nº 004/2022 Credenciamento nº 004/2022- Processo 
Licitatório nº. 021/2022. objeto: credenciamento de pessoa Jurí-
dica para a execução de serviços de coleta e realização de exames 
Laboratoriais. os interessados poderão se credenciar na sede da pre-
feitura Municipal de Frei Gaspar – setor de Licitação – entre os dias 
02/06/2022 à 20/06/2022, das 07hs às 13hs de segunda a sexta-feira. O 
edital do credenciamento poderá ser solicitado no setor de licitação ou 
pelo e-mail: licitação.fg@gmail.com, Adeliane Cristina Alves Ramalho 
– Presidente CPL – em 30/05/2022.

7 cm -31 1642251 - 1

Fronteira

Prefeitura Municipal

AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022

RP 045/2022 - MENOR PREÇO Objeto: Registro de Preços para aqui-
sição de mudas de plantas diversas e gramas, com serviço de plantio, 
bem como insumos, pedras e afins, a serem utilizados na realização de 
paisagismo e arborização, manutenção de canteiros, trevos, jardins, pra-
ças e bosques do município, por um período de 12 (doze) meses. rece-
bimento do credenciamento, propostas e habilitação: até às 08hrs20min 
do dia 14 de junho de 2022. Edital disponível no endereço eletrônico 
www.fronteira.mg.gov.br/licitacao/

Fronteira, 31 de maio de 2022
elaine pinesso

pregoeira
3 cm -31 1642129 - 1

Glaucilândia

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022. 

Processo Licitatório nº 050/2022 - SRP. Objeto: Contratação de 
Empresa especializada para fornecimento de Peças e serviços mecâ-
nicos, para manutenção da Frota Municipal. Data: 14/06/2022, às 
08h00min, na sala de Licitação da prefeitura Municipal. o edital será 
obtido na sala de Licitação da pMG, por e-mail: licitacaoglaucilan-
dia@yahoo.com.br. ou site: www.glaucilandia.mg.gov.br.

2 cm -31 1642359 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/2022 

AViso De LiciTAÇÃo - o município de Gonzaga torna público que 
realizará o processo Licitatório n° 073/2022 - modalidade pregão ele-
trônico n.º 021/2022, tipo menor preço por item, para registro de preços 
para eventual e futura confecção e fornecimento de uniformes para os 
servidores das diversas secretarias do município de Gonzaga/MG. Data 
da sessão: 14 de junho de 2022, sendo o horário limite para credencia-
mento, entrega dos envelopes e início da sessão: 09h00min . O Edital 
completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, 
na prefeitura Municipal, setor de Licitações, gratuitamente ou atra-
vés de solicitação no e-mail: licitaprefgonzaga@gmail.com. Dúvidas: 
(33)3415-1275. Efigênia Maria Magalhães - Prefeita Municipal.

3 cm -31 1642554 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC.84/22-TP 2/22

 Const.quadra coberta na E. M. Santos Panta, Comunidade Sapé-
Cv.1261001044/2022/SEE-Habilitação: 21/6/22-9h-
 licitagraomogol.mg@gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br. 

1 cm -31 1642361 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 032/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022

 Processo nº 041/2022. Objeto: Registro de preços para futura e even-
tual contratação de empresa para aquisição de lanches para aten-
der as demandas das diversas secretarias do Município de Gua-
nhães/mg. Fornecedor: coMerciAL LeTiciA GH LTDA cnpJ: 
29.720.373/0001-19. Vigência: 26/05/2022 a 25/05/2023. Valor total 
da Ata: R$113.472,00 (cento e treze mil quatrocentos e setenta e dois 
reais). Data da assinatura: 26/05/2022. Mariana Teixeira Coelho Mene-
zes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.

3 cm -31 1642162 - 1

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 
pregão presencial nº 012/2022- processo nº 037/2022. objeto: registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa para presta-
ção de serviços de transporte rodoviário intermunicipal para atender a 
demanda da secretaria Municipal de saúde, no que tange a tratamento 
de pacientes fora do Município de Guanhães/MG. Fornecedor: TrAn-
PORTADORA KÉSIA TUR LTDA - CNPJ: 02.799.774/0001-50. Vigên-
cia: 26/05/2022 a 25/03/2023. Valor total da Ata: R$570.000,00 (qui-
nhentos e setenta mil reais). Data da assinatura: 26/05/2022. Mariana 
Teixeira Coelho Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial

3 cm -31 1642548 - 1

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
022/2018 – PROCESSO 018/2018 – DISPENSA Nº 008/2018. 

objeto: Locação de imóvel, no Distrito de correntinho, para funcio-
namento da escola Municipal Dr.Luiz de Brito-da secretaria Munici-
pal de educação do Município de Guanhães/MG. Fornecedor: celio 
Pereira. CPF: 734.472.696-34, Vigência: 26/04/2022 a 25/04/2023. 
Valor do contrato R$16.800,00(Dezesseis mil e oitocentos reais). Data 
da assinatura: 20/04/2022. Mariana Teixeira Coelho Menezes - Presi-
dente da CPL/Pregoeira Oficial

2 cm -31 1642097 - 1

Ibertioga

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022. 

Finalidade: contratação de empresa especializada em coleta, trans-
porte, tratamento, incineração e destinação final dos resíduos bioló-
gicos/infectantes, químicos e perfuro cortante de classificação A, B e 
E, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA Nº. 358/2005, 
RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº. 306/2004. Abertura da Sessão 
Pública: 20/06/2022, às 09:00 (nove) horas. Edital e informações:www.
ibertioga.mg.gov.br

2 cm -31 1642214 - 1

Ibiaí

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 052/22, TP Nº 06/22. 

objeto: contratação de empresa para construir remanescente de obra 
de uma unidade de educação infantil com projeto padrão tipo 2, desen-
volvido para o programa pro infância. Sessão: 08/07/22 às 09:00 hs. 
Edital: Prefeitura, por e-mail: setordelicitacao.ibiai@hotmail.com, ou 
pelo site. Ibiaí-MG, 31/05/22. José Pedro Rodrigues Marçal. Presidente 
da cpL.

2 cm -31 1642157 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO PREGÃO 

ELETRÔNICO 036/2022
 processo LiciTATÓrio 073/2022, reGisTro De preÇo nº 
023/2022. Critério de julgamento Menor Preço por Lote. Objeto: “Con-
tratação de empresa para prestação de serviço de Locação de Veículos, 
sem Motorista, sem combustível e pagamento Mensal Fixo com Qui-
lometragem Livre rodada, para Atender as necessidades das Diversas 
Secretarias Municipais”. É retificado neste ato informações necessá-
rias que faltaram no Termo de Referência.E ratificam neste ato todas 
as demais informações publicadas.A Publicação de Errata está à dispo-
sição 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, 31 de MAio de 2022.

3 cm -31 1642743 - 1

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2022.  Critério de julgamento Menor 
preço Global. objeto: “contratação de empresa para prestação de ser-
viços Médicos em Anestesia, a Serem Realizados no Hospital Muni-
cipal para o Atendimento aos pacientes do Município”. Abertura dos 
envelopes dia 13/06/2022 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, 31 de MAIO de 2022.

2 cm -31 1642643 - 1

Igarapé

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇO N° 08/2022.

 A Prefeitura Municipal de Igarapé comunica a realização da Tomada 
de preço n° 08/2022, relativo ao processo Administrativo de compras 
n°. 094/2022, nos moldes da Lei Federal n° 8.666/1993, sob o regime 
de execução por preço unitário. A abertura das propostas se dará às 
09h do dia 20/06/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para execução de construção da escola Municipal do ensino infantil 
e Fundamental do Bairro Novo Horizonte no Município de Igarapé/
MG, no prazo de 12 (doze) meses. o edital completo está disponível 
nos sites www.igarape.mg.gov.br e ainda, na secretaria Municipal de 
Educação, situado na Rua Primeiro de Maio, nº100 Igarapé/MG, no 
horário de 08h às 17h. Mais informações, telefone (31) 3534-5390. A 
CPL, 30/05/2022.

3 cm -31 1642118 - 1

Inhapim

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO 096/2022

Concorrência nº 003/2022 A Prefeitura Municipal de Inhapim, através 
de seu prefeito torna público processo licitatório cujo objeto é: Con-
tratação de empresa para execução de ação de saneamento basico em 
inhapim/MG, na modalidade sistema de esgotamento sanitario, con-
forme especificações constantes no Plano de Trabalho, conforme Termo 
de compromisso nº 0288/2014. Protocolo 05/07/2022 até 08:30 horas. 
Abertura às 08:40 horas do mesmo dia. Edital e seus anexos a disposi-
ção no site oficial da prefeitura e na Praça Alaíde Quintela Soares, nº 
115, centro, Inhapim. Telefone: (33)3315-1511. Inhapim, 31 de maio de 
2022. Marcio elias de Lima e santos - prefeito Municipal.

3 cm -31 1642529 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
AVISO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO RP 200/2021 
Código 25777 - Ata 025/2022 - Empresa Vale Comercial Ltda. O 
secretário Mun. de saúde, no uso de suas atribuições, 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 25777 do PE RP 200/2021, conforme consta no site www.
ipatinga.mg.gov.br/link “licitações”. Sec. Mun. Saúde, Cleber de Faria 
Silva, em 31/05/2022. 

2 cm -31 1642293 - 1

AVISO RETIFICAÇÃO PE RP 002/2022
Realinhamento Código 4321. Onde se lê: Registro de Preços 090/2021, 
LeiA-se: registro de preços 002/2022. edital disponível no site: 
www.bionexo.com.br. Informações (31) 3829-8154 de 12 às 17h. Cle-
ber de Faria Silva, Sec. Mun. de Saúde, em 31/05/2022.

1 cm -31 1642562 - 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 320220531211440025.


