
Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros sábado, 02 de Julho de 2022 – 5 

Esmeraldas

Prefeitura Municipal
ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE:

INEXIGIBILIDADE Nº 008/2022
processo nº 028/2022. objeto: contratação de empresa especiali-
zada em manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças 
em equipamentos da marca cmos Drake. Vencedor: call Medical 
Tecnologia em Serviços Ltda. Valor: R$ 92.091,64. Ratificada em: 
01/07/2022.

edson Vieira da cruz
secretário Municipal de planejamento e Gestão

2 cm -01 1656227 - 1

Espera Feliz

Prefeitura Municipal
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 015/2022

PROCESSO 00219/2022.
contratação de empresa especializada para construção de coreto que 
será implantado na praça da Bandeira. Data 20/07/2022 às 13:30 horas 
o edital completo encontra – se disponível no site: www.esperafeliz.
mg.gov.br. oziel Gomes da silva – prefeito Municipal.

2 cm -01 1656494 - 1

AVISO DE TOMADA DE PREÇO 
Nº 014/2022 - PROCESSO 00218/2022

contratação de empresa especializada para continuação da execução de 
obra de construção de unidade escolar de educação infantil (proin-
FÂnciA - Tipo 1) no Município de espera Feliz. Data 19/07/2022 às 
13:30 horas o edital completo encontra – se disponível no site: www.
esperafeliz.mg.gov.br. oziel Gomes da silva – prefeito Municipal.

2 cm -01 1656496 - 1

Espinosa

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022

o Município de espinosa-MG comunica realização de Tomada de pre-
ços nº 06/2022, processo nº 76/2022 - empreitada por preço Global - 
oBJeTo: contratação de empresa da área de engenharia ou arquitetura 
e urbanismo para realizar a construção de remanescente de obra do pré-
dio/creche proinfancia Tipo 1 no bairro Jardim panorama, município 
de espinosa/MG, em conformidade com os dispositivos constantes nos 
anexos que fazem parte do edital - sessão de julgamento às 08:00h do 
dia 20 de julho 2022 na sala de licitações da prefeitura, na praça coro-
nel Heitor Antunes, 132, centro, cep: 39.510-000 - edital na íntegra 
no local, das 07 às 13h, site: www.espinosa.mg.gov.br - licitacao.espi-
nosamg@hotmail.com

ronildo Hélio de oliveira - presidente da cpL
3 cm -01 1656370 - 1

Ewbank da Câmara

Prefeitura Municipal
EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA N. º 094/2022

p.p. n. º 017/2022, cujo objeto é “reGisTrAr preÇos, De Futura e 
eventual Aquisição De Gêneros Alimentícios para Atender As Deman-
das De Todas As secretarias Municipais”, sendo a abertura para o dia 
20 de julho de 2022, às 09h, 01 de julho de 2022 – pregoeira.

1 cm -01 1656762 - 1

Extrema

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000248/2022 - 

TOMADA DE PREÇOS Nº 000018/2022
o Município de extrema, através da comissão permanente de Licita-
ção, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 19 de julho 
de 2022, em sua sede Av. Delegado Waldemar Gomes pinto, 1624, 
Bairro da ponte nova, a habilitação para o processo Licitatório nº 
000248/2022 na modalidade Tomada de preços nº 000018/2022, objeti-
vando a contratação de empresa para desenvolvimento de projetos para 
a sede da secreTAriA Do Meio AMBienTe e sede do corpo 
De BoMBeiros. Mais informações pelo endereço eletrônico <http://
extrema.mg.gov.br/licitacoes> . extrema, 01 de julho de 2022.

3 cm -01 1656500 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 240/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2022

creDenciAMenTo nº 006/2022 - o Município de extrema, atra-
vés da comissão permanente de Licitações nomeada pelo Decreto nº 
4.186 de 24 de fevereiro de 2022,comunica aos interessados a abertura 
de credenciamento através do processo licitatório nº 240/2022 – ine-
xigibilidade nº 016/2022 - credenciamento nº 006/2022, a qual estará 
recebendo envelopes de documentação e proposta iniciando em 11 de 
julho de 2022 das 09:00 e encerrando em 11 de julho de 2023 às 17:00 
horas, na secretaria Municipal de Meio Ambiente, telefone (035)3435-
3620; situado à Avenida Antonio saes peres, s/nº - ponte nova, cidade 
de Extrema - MG, para fins de Credenciamento de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de poda e supressão de arvores, com o 
emprego de caminhão com cesto aéreo e/ou caminhão munck adaptado 
com cesto aéreo, caminhão carroceria, picador de galhos rebocável, fer-
ramentas e equipe especializada. Mais informações pelo endereço ele-
trônico www.extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes. Extrema, 
01 de julho de 2022.

4 cm -01 1656661 - 1

Felisburgo

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO PROC. 49/2022S
Extrato Ratificação - Proc. 049/2022 - Dispensa 29/2022 – Data: 
17/05/2022 - objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destina-
dos as comunidades rurais prata e paraguai. Fornecedores: nadir Fer-
reira da silva – Me - cnpJ: 06.115.460/0001-41, valor r$ 1.080,00; 
VB comercial LTDA – cnpJ: 25.536.137/0001-96, valor r$ 5.710,80; 
Dom Glória comercio de Laminados sintéticos LTDA – cnpJ: 
35.156.236/0001-21, valor r$ 10.417,00; sidneia cristina Dos san-
tos oliveira 01321136609 – cnpJ: 14.448.929/0001-92 92, valor r$ 
2.400,00.

ideuvan de souza Avelar - prefeito Municipal.
3 cm -30 1655565 - 1

Florestal

Prefeitura Municipal
PL 044/2022, PP 020/2022

torna público aos interessados a realização do processo licitatório. 
Objeto: aquisição e prestação de serviços gráficos (incluindo a cria-
ção da arte gráfica) para atendimento a diversos setores da adminis-
tração municipal, com entrega parcelada. Tipo: Menor preço item. 
entrega dos envelopes: 14/07/2022 as 08:30 h. Maiores informações 
tel.: 31-35362233. Edital sítio www.florestal.mg.gov.br. Antônio Fer-
reira Leite Júnior. pregoeiro Municipal.

2 cm -01 1656331 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal
CAIXAS ESCOLARES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS – FORMIGA – MG

CHAMADA PÚBLICA 002/2022
oBJeTo: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricul-
tura Familiar e do empreendedor Familiar rural ou suas organizações 
para o preparo da alimentação escolar servida aos alunos das escolas 
Municipais dos centros de educação infantil da rede Municipal de 
ensino. A abertura da sessão será às 09:00 h, dia 25/07/2022. 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. edital disponível no site: www.formiga.mg.gov.br

3 cm -01 1656262 - 1

Francisco Sá

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA Nº 001/2022
espÉcie: Termo de cooperação nº 001/2022 pArTes: Tribu-
nal regional eleitoral de Minas Gerais, inscrita no cnpJ sob o nº 
05.940.740/0001-21, sediada na Av. prudente de Morais, n° 100, Bairro 
cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, doravante denominado Tre/MG 
e prefeitura Municipal de Francisco sá/MG, inscrito no cnpJ sob o nº 
22.681.423/0001-57, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 1014, centro, 
Francisco sá/MG.oBJeTo: o presente instrumento visa à cooperação 
técnico-administrativa a ser prestada pelo município e Tre/MG, em 
atividades inerentes à realização das eleições de 2022.recursos: 
este Termo de cooperação não acarreta despesas diretas aos partícipes, 
salvo aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações estabeleci-
das na cláusula segunda.ViGÊnciA: 01/07/2022 à 31/12/2022.DATA 
De AssinATurA: 09/06/2022.siGnATários: pelo Tribunal regio-
nal eleitoral de Minas Gerais, exmo. Juiz eleitoral de Francisco sá/
MG, Doutor Lauro Vinicius nobre de Abrante e pela prefeitura Muni-
cipal, o ilmo. sr. Mário osvaldo rodrigues casasanta, atual prefeito 
desta comarca.

4 cm -01 1656171 - 1

Fronteira

Prefeitura Municipal
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº 005/2022

o prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, torna público 
que no período de 04/07/2022 à 04/07/2023, estará recebendo no depar-
tamento de licitações, sito à Av. Minas Gerais nº 110, centro, nesta 
cidade, os envelopes de habilitação dos interessados em razão do cre-
denciamento de empresas especializadas na prestação de serviços para 
tratamento clínico de dependentes químicos em regime de internação, 
de caráter voluntário ou compulsório, para adultos e/ou adolescentes de 
ambos os sexos, por um período de 12 (doze) meses.

Fronteira/MG, 01 de julho de 2022
Márcio Antônio Ferreira

presidente da cpL
3 cm -01 1656597 - 1

Frutal

Prefeitura Municipal
 ATO AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 

REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2022.
o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG 
torna pública a abertura da preGÃo presenciAL reGisTro De 
preÇo nº 052/2022, do tipo menor preço por item – objeto: Aquisi-
ção de insumos, reagentes para atender as necessidades do laboratório 
de análises clinica municipal para atender a secretaria Municipal de 
saúde.A abertura dos envelopes será dia19 de julho de 2022 às 09:00 
horas, na sala de licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG, loca-
lizada à praça Dr. França nº 100. o edital e seus anexos estão disponi-
bilizados pelo sítio (www.frutal.mg.gov.br) e podendo ser solicitados 
gratuitamente pelo e-mail (licitacao@frutal.mg.gov.br) ou retirá-los no 
local mediante mídia removível, fornecida pelo interessado. o 0depar-
tamento de licitações não se responsabiliza pela recepção via e-mail. 
Fruta/MG, 01 de julho de 2022. regina carmélia de oliveira - pre-
sidente da cpL

4 cm -01 1656243 - 1

 AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022. 
processo Licitatório nº 108/2022. por determinação do prefeito, sr. 
Bruno Augusto de Jesus Ferreira, o Município de Frutal/MG torna 
público para conhecimento dos interessados que o setor de Licitações 
da prefeitura Municipal de Frutal realizará a nova abertura da chamada 
pública nº 005/2022, processo Licitatório nº 108/2022, regida pelas 
Leis Federais nº 8.080/90 e 8.666/93, com suas posteriores alterações 
e portaria GM n. 1.034/2010 e demais normas do sus – sisTeMA 
Único De sAÚDe e, suas regulamentações e as cláusulas do edi-
tal e seus anexos, objetivando o credenciamento de laboratórios para 
prestação de serviços especializados em análises clínicas de exames 
laboratoriais no município de Frutal/MG, conforme descrição cons-
tante na Tabela sus (siGTAp) vigente, grupo 02 – procedimentos com 
finalidade Diagnóstica, SubGrupo 02 – Diagnóstico em Laboratório 
Clínico, com profissionais técnicos habilitados de acordo com as nor-
mas do sus, e condições estipuladas no termo de referência e edital. 
A abertura dos envelopes será dia 22/07/2022 as 09h30min, 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 gratuitamente 
pelo e-mail (licitacao@frutal.mg.gov.br) ou retirá-los no local mediante 
mídia removível, fornecida pelo interessado. o departamento de licita-
ções não se responsabiliza pela recepção via e-mail. Frutal/MG, 30 de 
junho de 2022. regina carmélia de oliveira - presidente da cpL.

5 cm -01 1656246 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2022
o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG 
torna pública a abertura do pregão presencial nº 70/2022- processo 
Licitatório nº 145/2022 - A presente licitação tem por objeto a aqui-
sição de equipamento médico hospitalar, ToMÓGrAFo coMpuTA-
DoriZADo HeLicoiDAL MuLTisLice 16 canais, com detector 
de estado sólido com, no mínimo, 16 fileiras físicas, com prestação de 
serviços de instalação, treinamento e instruções de uso para a equipe 
nas condições constantes no Termo de referência, visando atender as 
necessidades da secretaria Municipal de saúde. A abertura dos envelo-
pes será dia 15 de julho de 2022 às 10h00min, 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) e podendo ser solicitados gratuitamente pelo e-mail (lici-
tacao@frutal.mg.gov.br) ou retirá-los no local mediante mídia removí-
vel, fornecida pelo interessado. o departamento de licitações não se 
responsabiliza pela recepção via e-mail. Frutal/MG, 30 de junho de 
2022. regina carmélia de oliveira - presidente da cpL.

4 cm -01 1656245 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2022

 extrato da Ata 188/2022, celebrado entre o Município de Governador 
Valadares e a empresa inca Lanternagem e comercio LTDA, cnpJ: 
07.235.486/0001-96, o qual rege contratação de empresa especializada 
na locação de caminhões prancha para empregos nas atividades dos 
diversos Departamentos da secretaria Municipal de obras e serviços 
urbanos. início em 13/05/2022 e término em 13/05/2023, valor total 
estimado de r$ 1.209.420,00 (um milhão e duzentos e nove mil e qua-
trocentos e vinte reais). Filipe rigo Diniz – secretário Municipal de 
Administração.

3 cm -01 1656532 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2022
 extrato da Ata 189/2022, celebrado entre o Município de Governador 
Valadares e a empresa Jose carlos Almeida silva Transportes eireLi, 
cnpJ: 07.235.486/0001-96, o qual rege contratação de empresa espe-
cializada na locação de caminhões prancha para empregos nas ativi-
dades dos diversos Departamentos da secretaria Municipal de obras 
e serviços urbanos. início em 13/05/2022 e término em 13/05/2023, 
valor total estimado de r$ 1.657.600,00 (um milhão e seiscentos e cin-
quenta e sete mil e seiscentos reais). Filipe rigo Diniz – secretário 
Municipal de Administração.

3 cm -01 1656529 - 1

Câmara Municipal
PROCESSO Nº 193/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2022

resultado do pregão, objeto: Aquisição de equipamentos de informá-
tica, tendo como vencedora para os itens 05 e 06 (21 impressoras e 12 
switchs), a empresa Multimídia informática e Automação Ltda, cnpJ 
nº 33.759.753/0001-34 no valor de r$ 44.118,00 (quarenta e quatro 
mil, cento e dezoito reais), para os itens 01 e 04 (08 monitores e 01 HD 
externo) a empresa info Direct comercial Ltda. Me, cnpJ sob o nº 
12.959.463/0001-64 no valor de r$ 8.080,00 (oito mil e oitenta reais) e 
para o item 02 (08 microcomputadores), a empresa Brasil informática 
Ltda, cnpJ 16.699.954/0001-74 no valor de r$ 13.360,00 (treze mil, 
trezentos e sessenta reais). em 06 de junho de 2022, regino da silva 
cruz - presidente.

3 cm -01 1656544 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2022
preGÃo presenciAL nº 043/2022.reVoGAÇÃo.o sAAe – ser-
viço Autônomo de água e esgoto do Município de Governador Vala-
dares, torna público a revogação por constatar incoveniência, do pro-
cesso Licitatório nº 059/2022, na modalidade de pregão presencial nº 
043/2022, que tem por objeto a AQuisiÇÃo De Mini eTA. Governa-
dor Valadares, 01 de julho de 2022. (a): Walter de Albuquerque – Dire-
tor Geral do sAAe.

2 cm -01 1656478 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC.90/22 - CONCORRÊNCIA 1/22

 concessão gratuita de linhas de ônibus para transporte coletivo de pas-
sageiros.credenciamento: 4/8/22 - 9h. licitacaograomogol.mg@gmail.
com-www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -01 1656515 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DO TERCEIRO TERMO 

ADITIVO DO CONTRATO Nº 043/2019
processo Administrativo nº 032/2019 – Dispensa nº 003/2019. objeto: 
Locação de imóvel para funcionamento da secretaria Municipal 
de educação de Guanhães. Fornecedor: Fabio Albino Froes. cpF: 
669.756.466-00. Vigência: 17/06/2022 a 16/06/2023. Valor total do 
aditivo: r$55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais) Data da 
assinatura: 15/06/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente 
da CPL/Pregoeira Oficial.

2 cm -01 1656147 - 1

 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
DO CONTRATO Nº 023/2021

 processo Administrativo nº 031/2021 – pregão presencial nº 021/2021. 
objeto: constitui objeto do presente Termo de referência a contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria 
e assessoria técnica ambiental, afins de atender as demandas da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente do Município de Guanhães/MG. For-
necedor: solis consultoria e serviços de engenharia e planejamento 
Territorial Ltda. cnpJ: 32.871.259/0001-02. Vigência: 02/07/2022 a 
01/10/2022. Valor total do aditivo: r$8.991,00 (oito mil novecentos e 
noventa e um reais) Data da assinatura: 27/06/2022. Mariana Teixeira 
Coelho Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial. 

3 cm -01 1656224 - 1

 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2022
processo 0045/2022 – pregão eletrônico nº 0009/2022. objeto: registro 
de preços para futura e eventual aquisição de materiais diversos, insu-
mos para uso em laboratório e equipamentos de proteção individual 
para desenvolvimento das ações do controle de endemias do Município. 
Fornecedor: c. pArrA VieirA- cnpJ: 10.641.724/0001-78. Vigên-
cia: 24/06/2022 a 23/06/2023. Valor total da Ata de registro de preços: 
r$ 1.650,00. Data da assinatura: 24/06/2022. Mariana Teixeira coelho 
Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.
 extrato de Ata de registro de preços 043/2022 – processo 0045/2022 
– pregão eletrônico nº 0009/2022. objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais diversos, insumos para uso 
em laboratório e equipamentos de proteção individual para desenvol-
vimento das ações do controle de endemias do Município. Fornece-
dor: ForTcLeAn coMercio De eQuipAMenTos LTDA - 
cnpJ: 36.327.075/0001-29. Vigência: 24/06/2022 a 23/06/2023. Valor 
total da Ata de registro de preços: r$5.520,00. Data da assinatura: 
24/06/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/
Pregoeira Oficial.
extrato de Ata de registro de preços 044/2022 – processo 0045/2022 – 
pregão eletrônico nº 0009/2022. objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de materiais diversos, insumos para uso em labora-
tório e equipamentos de proteção individual para desenvolvimento das 
ações do controle de endemias do Município. Fornecedor: pArAnA 
MeD coMercio ATAcADisTA De eQuipAMenTo MeDico 
e HospiTALAr eireLi - cnpJ: 38.120.208/0001-17. Vigência: 
24/06/2022 a 23/06/2023. Valor total da Ata de registro de preços: 
r$ 6.066,56. Data da assinatura: 24/06/2022. Mariana Teixeira coelho 
Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.
 extrato de Ata de registro de preços 045/2022 – processo 0045/2022 
– pregão eletrônico nº 0009/2022. objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais diversos, insumos para uso 
em laboratório e equipamentos de proteção individual para desenvol-
vimento das ações do controle de endemias do Município. Fornecedor: 
roGerio VieirA insuMos - cnpJ: 31.545.010/0001-36. Vigên-
cia: 24/06/2022 a 23/06/2023. Valor total da Ata de registro de preços: 
r$ 500,00. Data da assinatura: 24/06/2022. Mariana Teixeira coelho 
Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.
 extrato de Ata de registro de preços 046/2022 – processo 0045/2022 – 
pregão eletrônico nº 0009/2022. objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de materiais diversos, insumos para uso em labora-
tório e equipamentos de proteção individual para desenvolvimento das 
ações do controle de endemias do Município. Fornecedor: W.L.BoLsAs 
Dores De cAMpos LTDA - cnpJ: 06.150.919/0001-48. Vigência: 
24/06/2022 a 23/06/2023. Valor total da Ata de registro de preços: r$ 
116.590,80. Data da assinatura: 24/06/2022. Mariana Teixeira coelho 
Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial. 

10 cm -01 1656292 - 1

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO 
CONTRATO 036/2020 – PROCESSO 0049/2020

Dispensa nº 0009/2020. objeto: Locação de imóvel para funcionamento 
da unidade do programa de saúde da Família - psF para atendimento 
da população dos bairros Amazonas, Jardins e Funcionários, Ave-
nida Governador Milton campos, candonga e chácara pedro Braga 
no Município de Guanhães/MG. Fornecedor: cArLos ALBerTo 
MeDeiros oLiVeirA - cpF 013.244.376-77. Vigência: 03/06/2022 
a 02/06/2023. Valor do Aditamento: 26.464,80. Valor total do contrato: 
r$ 74.464,80. Data da assinatura: 03/06/2022. Mariana Teixeira coe-
lho Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial

3 cm -01 1656691 - 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 320220701205640025.


