
 6 – quarta-feira, 06 de Julho de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022

Aviso de suspensão. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de suspensão pregão eletrônico nº 000053/2022, 
Menor preço por item - pregão, referente à registro de preços para 
aquisição de curativos e materiais afins para tratamento e prevenção 
de feridas dos pacientes do Hospital Municipal de Governador Valada-
res, para retificação do edital. Nova sessão será agendada. Governador 
Valadares, 04 de julho de 2022. Filipe rigo Diniz- secretário Municipal 
de Administração.

2 cm -05 1657757 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000074/2022, “Menor 
preço por item - pregão” referente à aquisição de barras de apoio para a 
policlínica, 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 28 de julho de 2022. o início da sessão de dis-
puta de preços com análise das propostas: a partir das 09:30hs do dia 28 
de julho de 2022, com os representantes das licitantes devidamente cre-
denciados e quantos interessarem. Governador Valadares, 01 de julho 
de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -05 1657896 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
Aviso de suspensão. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de suspensão pregão eletrônico nº 000050/2022, 
Menor preço por item - pregão, referente à registro de preços para 
Aquisição de material médico hospitalar que foram fracassados/deser-
tos no pregão eletrônico 100/2021, para atender a demanda habitual 
do Hospital Municipal de Governador Valadares e aumento expressivo 
referente ao enfrentamento da pandemia covid-19, e da síndrome gri-
pal., para retificação do edital. Nova sessão será agendada. Governador 
Valadares, 04 de julho de 2022. Filipe rigo Diniz- secretário Municipal 
de Administração.

3 cm -05 1657692 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC.92/22-TP3/22

 cont.de pessoajur.paraa realização dos serv. de pintura nas dep. da e. 
M. José Drumond no Dist. de V. das cancelas-Habilitação: 25/7/22-9h 
licitagraomogol.mg@gmail.com  www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -05 1657683 - 1

Grupiara

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
o Município de Grupiara/MG, através da comissão permanente de 
Licitação, torna público que às 09:00 horas do dia 26 de julho de 2022, 
estará realizando Tomada de preços na contratação de empresa espe-
cializada para execução de redes de drenagem pluvial em vias públicas 
deste município. Maiores informações pelo tel. (034) 3844-1369 das 
08:00 às 16:00 horas - Maria regina Hueb Dib oliveira - presidente 
da comissão permanente de Licitação - Grupiara/MG, 05 de julho de 
2022.

3 cm -05 1657690 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 
pregão eletrônico nº 010/2022- processo nº 050/2022. objeto: registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa para presta-
ção de serviços gráficos para atender as demandas das Secretarias da 
Administração Municipal de Guanhães. Fornecedor: cLicK DiGi-
TAL serViÇos LTDA-Me - cnpJ: 07.287.887/0001-90. Vigência: 
29/06/2022 a 28/06/2023. Valor total da Ata: r$392.950,00 (trezentos e 
noventa e dois mil e novecentos e cinquenta reais). Data da assinatura: 
29/06/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/
Pregoeira Oficial. 

3 cm -05 1657763 - 1

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022 
pregão eletrônico nº 010/2022- processo nº 050/2022. objeto: registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação 
de serviços gráficos para atender as demandas das Secretarias da Admi-
nistração Municipal de Guanhães. Fornecedor: JoAQuiM AnDre 
cAMArGos De ALMeiDA Me, cnpJ: 12.592.875/0001-09. Vigên-
cia: 29/06/2022 a 28/06/2023. Valor total da Ata: r$ 748.500,00 (sete-
centos e quarenta e oito mil quinhentos reais). Data da assinatura: 
29/06/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/
Pregoeira Oficial.

3 cm -05 1657764 - 1

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 055/2021 – 
PROCESSO 0060/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2021. 

objeto: contratação de empresa para realização de ampliação, adequa-
ção e reforma da área onde será implantado o corpo de bombeiro no 
Município de Guanhães/MG. Fornecedor: rZ enerGiA e enGe-
nHAriA LTDA - cnpJ 32.819.477/0001-90. Vigência: 04/10/2021 
a 30/06/2022. Valor total do contrato: r$ 1.556.773,11. Data da assi-
natura: 13/06/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da 
CPL/Pregoeira Oficial

2 cm -05 1657882 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO 25/2022 

 proc. 055/2022. objeto – registro de preços para futura e even-
tual aquisição parcelada de MEDICAMENTOS, a fim de aten-
der às necessidades da secretaria Municipal de saúde. contra-
tados: Alfalagos Ltda, cnpJ n.º 05.194.502/0001-14. Valor: r$ 
27.834,00; Avaremed Distribuidora de Medicamentos eireli, cnpJ n.º 
11.195.057/0001-00. Valor: r$ 59.524,00; BH Farma comércio Ltda, 
cnpJ n.º 42.799.163/0001-26. Valor: r$ 5.860,00; Biohosp produtos 
Hospitalares sa, cnpJ n.º 18.269.125/0001-87. Valor: r$ 61.899,04; 
centermedi-comércio de produtos Hospitalares Ltda, cnpJ n.º 
03.652.030/0003-32. Valor: r$ 29.007,00; comercial cirúrgica rio-
clarense Ltda, cnpJ nº 67.729.178/0002-20. Valor: r$ 41.311,00; MD 
Farma Distribuidor Atacadista Ltda-Me, cnpJ n.º 24.325.781/0001-52. 
Valor: r$ 19.138,00; pontes e Guedes Distribuidora de Medicamen-
tos Ltda-Me, cnpJ n.º 37.920.081/0001-58. Valor: r$ 4.668,80; pro-
ativa Hospitalar eireli-Me, cnpJ n.º 27.656.480/0001-08. Valor: r$ 
49.911,00; Tidimar comércio de produtos Médicos Hospitalares Ltda , 
cnpJ n.º 25.296.849/0001-85. Valor: r$ 8.150,00; Werbran Distribui-
dora de Medicamentos Ltda, cnpJ n.º 04.372.020/0001-44. Valor: r$ 
4.900,00. Vigência: 12 meses.
 extrato de contrato – pregão 40/2022 – proc. 094/2022. objeto – pres-
tação de serviços contínuos de seguro de casco, para a frota de veí-
culos automotores do Município de Guapé/MG. contratadas: Gente 
seguradora s.A, cnpJ n.º 90.180.605/0001-02. Valor: r$ 16.504,36; 
Mapfre seguros Gerais s/A, cnpJ n.º 61.074.175/0001-38. Valor: 
r$ 1.896,96; porto seguro companhia de seguros Gerais, cnpJ n.º 
61.198.109/0001-60. Valor: r$ 4.700,00. Vigência: 12 meses.
 extrato de contrato – pregão 42/2022 – proc. 099/2022. objeto – 
registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de mate-
riais de serralheria. contratado: Lourenço Materiais para construção 
Ltda-Me, cnpJ n.º 64.456.353/0001-83. Valor: r$ 559.218,00. Vigên-
cia: 12 meses.
 extrato de contrato – pregão 43/2022 – proc. 100/2022. objeto – 
registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de mate-
riais de construção. contratados: Ampla Materiais de construção Ltda-
epp, cnpJ n.º 43.517.462/0001-93. Valor: r$ 514.800,00; Artecamp 
Artefatos de concreto Ltda-epp, cnpJ n.º 71.365.456/0001-01. Valor: 
r$ 110.500,00; constru Belo Materiais de construção Ltda, cnpJ 
n.º 43.728.909/0001-73. Valor: r$ 23.059,00; Lourenço Materiais 
para construção Ltda-Me, cnpJ n.º 64.456.353/0001-83. Valor: r$ 
1.098.270,00; Luis carlos crabi epp, cnpJ n.º 05.556.039/0001-03. 
Valor: r$ 328.000,00; pague pouco Materiais De construções 
Ltda-Me, cnpJ n.º 13.431.621/0001-71. Valor: r$ 232.860,00. Vigên-
cia: 12 meses.
 extrato de contrato – pregão 44/2022 – proc. 103/2022. objeto 
– registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada 
de materiais esportivos. contratados: 100 sports eireli, cnpJ n.º 
29.761.115/0001-80. Valor: r$ 61.965,40; Azzure indústria e comér-
cio de redes esportivas eireli, cnpJ n.º 37.082.727/0001-75. Valor: 
r$ 16.964,80; comercial romulo rodrigues de Lima Ltda-Me, cnpJ 
n.º 25.349.121/0001-74. Valor: r$ 61.562,44; educando comércio de 
Artigos pedagógicos Ltda-epp, cnpJ n.º 43.853.693/0001-78. Valor: 
r$ 154.369,26; inova Laser e comunicação Visual Ltda, cnpJ n.º 
28.480.081/0001-93. Valor: r$ 20.175,56; paraná indústria e comér-
cio de redes e cordas -eireli, cnpJ n.º 05.700.700/0001-02. Valor: 
r$ 2.180,00; rbm esportes Ltda-Me, cnpJ n.º 45.819.743/0001-26. 
Valor: r$ 13.011,70; salvi Lopes e cia Ltda –Me, cnpJ n.º 
82.478.140/0001-34. Valor: r$ 989,00; Tecbol Ltda-Me, cnpJ n.º 
27.183.604/0001-77. Valor: r$ 38.579,00; Top House comércio e 
Fabricação De colchões eireli-Me, cnpJ n.º 37.652.650/0001-21. 
Valor: r$ 3.000,00. Vigência: 12 meses.
 extrato de contrato – pregão 45/2022 – proc. 105/2022. objeto – 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de loca-
ção de veículos 1.0, com quilometragem livre, incluindo seguro total 
e manutenção. contratada: unidas Veículos especiais s.A, cnpJ n.º 
02.491.558/0001-42. Valor: r$ 422.347,20. Vigência: 12 meses.
 extrato de contrato – pregão 47/2022 – proc. 111/2022. objeto – 
registro de preços para futura e eventual aquisição de pães e outros 
Alimentos. contratada: satiko Miyazaki Messias-Me, cnpJ sob o n.º 
12.788.888/0001-58. Valor: r$ 372.995,40. Vigência: 12 meses.
 extrato de contrato – pregão 48/2022 – proc. 112/2022. objeto – 
Aquisição de placas metálicas gravadas/impressas a laser, para identifi-
cação de árvores no Bosque Municipal. contratada: Fino plac etique-
tas patrimoniais Ltda-epp, cnpJ n.º 22.444.979/0001-20. Valor: r$ 
782,00. Vigência: 31/12/2022.

16 cm -05 1657755 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE EDITAIS. PROCESSO Nº. 069/2022 

– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2022. 
Menor preço por item. objeto: contratação de pessoa física ou jurídica 
para elaboração de projeto executivo completo visando a reforma e ins-
talação de iluminação na praça do Distrito de santa cruz da prata. Data 
e hora de abertura: 25.07.2022 às 14h. processo nº. 155/2022 – pregão 
presencial nº. 084/2022. objeto: registro de preço para aquisição de 
areia, pedra, concreto, ferragens, manilhas e tijolos para fornecimento 
eventual e futuro, pelo período de doze meses. Data e hora de aber-
tura: 22.07.2022 às 9h. processo nº. 167/2022- pregão presencial nº. 
085/2022. objeto: prestação de serviço de seguro para diversos veícu-
los da frota municipal. Data e hora de abertura: 25.07.2022 às 9h. pro-
cesso nº. 169/2022- pregão presencial nº. 082/2022. objeto: registro de 
preço para prestação de serviço de transporte intermunicipal e interesta-
dual pelo período de doze meses. Data e hora de abertura: 21.07.2022 
às 9h. processo nº. 190/2022 – pregão presencial nº. 083/2022. Menor 
preço por item. objeto: Aquisição de veículos para secretaria Munici-
pal de saúde em atendimento à proposta nº. 12356.128000/1220-18 do 
Ministério da saúde. Data e hora de abertura: 21.07.2022 às 14h. Luís 
José pereira – secretário Municipal de Administração - Laércio cintra 
nogueira – prefeito Municipal.

5 cm -05 1657426 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 
 processo Administrativo nº 129/2022, empreitada tipo menor preço 
global, destinada à seleção e contratação de empresa na área de enge-
nharia cível e/ou arquitetura para construção da nova sede da secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento social no Município de Guaxupé/
MG. com base no exame e parecer da Assessoria Jurídica do Município 
de Guaxupé, a Tomada de preços n.º 009/2022 – processo Adminis-
trativo nº 129/2022 foi Homologada e foi Adjudicada para a empresa 
FL consTruTorA e incorporADorA LTDA epp, cnpJ nº 
45.225.316/0001-10, sediada na rua Antônio Lepiane sobrinho, nº 25, 
Ap. 101, Bloco i, Vila Meziara, Guaxupé/MG, cep: 37800-000, com 
o valor de r$1.008.973,30 (um milhão, oito mil, novecentos e setenta 
e três reais e trinta centavos).. Guaxupé,05 de julho de 2022 – rafael 
Augusto olinto – secretário Municipal de Administração.

4 cm -05 1657503 - 1

Ibiaí

Prefeitura Municipal
 RATIFICAÇÃO DA DISPENSA PROCESSO Nº 057/22

 Dispensa nº 09/22. oBJeTo: contratação de serviços de mão de obra 
para a execução da reforma da calçada da orla no rio são Francisco de 
ibiaí/MG. contratado: João Alves cardoso (Ja construtora), cnpJ nº: 
46.455.948/0001-32. Valor Global: r$: 17.589,55 (dezessete mil qui-
nhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), Funda-
mento: art. 24, ii, da Lei 8666/93. ibiaí-MG 04/07/22. sandra Maria 
Fonseca cardoso-prefeita Municipal.

2 cm -04 1656878 - 1

P. Nº 060/22 TP Nº 08/22
objeto: contratação de empresa especializada em engenharia civil para 
executar a construção de uma quadra esportiva coberta na escola muni-
cipal Lídia de sales cordeiro. sessão: 25/07/22 às 09:00 hs. edital: 
e-mail: setordelicitacao.ibiai@hotmail.com ou site http://ibiai.mg.gov.
br/editaislicitacoes. ibiaí, 04/07/22. sandra Maria F cardoso-prefeita. 

2 cm -04 1657200 - 1

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 01/22, P. Nº 051/22
objeto: contratação de Bandas musicais para a apresentação de 
shows na comemoração da tradicional Micareta raio de sol a ser 
realizada nos dias 02 e 03 setembro do corrente ano. contratadas: 
V2 eMpreenDiMenTos ArTisTicos LTDA, inscrita no cnpJ 
nº 09.084.825/0001-06 para contratação da Banda Duas Medidas no 
Valor Global: r$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), rJ proDu-
ÇÕes ArTisTicAs eireLi cnpJ: 06.847.897/0001-70 para contra-
tação de Tatau (ex Araketu) no Valor Global: r$ 85.000,00 (oitenta e 
cinco mil reais). Fundamento no art. 25, iii da Lei 8666/93. ibiaí/MG, 
04/07/2022. sandra Maria Fonseca cardoso-prefeita Municipal.

3 cm -04 1656889 - 1

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA PROCESSO 
Nº 054/22 DISPENSA Nº 008/22

oBJeTo: Locação de ônibus para transporte de jogadores das comu-
nidades rurais. contratado: Adilson pereira da silva, cnpJ nº: 
21.764.326/0001-65. Valor Global: r$: 10.800,00 (dez mil e oitocen-
tos reais), Fundamento: art. 24, ii, da Lei 8666/93. ibiaí-MG 04/07/22. 
sandra Maria Fonseca cardoso-prefeita Municipal.

2 cm -04 1656854 - 1

Ibirité

Câmara Municipal
PA: 13/2022

câmara Municipal de ibirité. cnpJ 21.037.718/0001-22 pA: 13/2022. 
Quarto Termo Aditivo ao contrato 05/2019 contratado: rogério Apa-
recido Gonçalves cnpJ: 10.755.950/0001-80 objeto: Locação de 
licença, direito de uso, suporte técnico e sistema de controle das ativi-
dades legislativas integrado ao sítio eletrônico da câmara Municipal de 
ibirité. Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022. Dispensa de licitação.

2 cm -05 1657528 - 1

Ibitiúra de Minas

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 053/2022 - DISPENSA Nº 006/2022.

Torna público o extrato de contrato celebrado com a Associação dos 
Municípios da Micro região do Alto rio pardo-AMArp. objeto: cons-
titui objeto a usinagem e aplicação em micro revestimento asfáltico 
com emulsão modificada com polímeros S.B.S., tipo RR-ICE na espes-
sura de 2,00cm, compactado e aplicado por usina móvel da AMArp, 
em diversos logradouros públicos no município de ibitiura de Minas, 
conforme documentos de engenharia anexos ao processo, através de 
repasses de Brumadinho e de recursos próprios da prefeitura Munici-
pal. Fundamento Legal: Art. 61§único da Lei Federal 8.666/93 e alte-
rações e Lei Municipal nº 553/2003 - 19.09.2003. Data: 05.07.2022. 
Danilo Liparini Moraes-presidente da cpL. Alexandre de cássio Bor-
ges-prefeito Municipal.

3 cm -05 1657531 - 1

PROCESSO Nº 053/2022 - DISPENSA Nº 006/2022.
Torna público o Ato de Ratificação. Objeto: constitui objeto a usinagem 
e aplicação em micro revestimento asfáltico com emulsão modificada 
com polímeros s.B.s, tipo rr-ice na espessura de 2,00cm, compac-
tado e aplicado por usina móvel da AMArp, em diversos logradouros 
públicos no município de ibitiura de Minas, conforme documentos de 
engenharia anexos ao processo, através de repasses de Brumadinho e 
de recursos próprios da prefeitura Municipal. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/1993 e Alterações, Art. 24, inciso XXVi e suas poste-
riores alterações, Lei Federal nº 1l.107/2005, artigo 2º, inciso iii e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-lhes supletivamente os princí-
pios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado e 
Lei Municipal nº 553/2003, de 19.09.2003. Data: 05.07.2022. Danilo 
Liparini Moraes-presidente da cpL. Alexandre de cássio Borges-pre-
feito Municipal.

4 cm -05 1657530 - 1

Ibituruna

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO –  PE N° 031/2022

 obj: pregão eletrônico visando à aquisição de reservatórios de água. 
Abertura: 18 de julho de 2022 às 11:00h. prp n° 032/2022, obj: regis-
tro de preços para futura e eventual lavagem de veículos. Abertura 18 
de julho de 2022 as 09:00h. prp n° 033/2022, obj: registro de preços 
para futura e eventual prestação de serviços de borracharia. Abertura 
18 de julho de 2022 as 14:00h. edital: www.ibituruna.mg.gov.br. Fran-
cisco Antonio pereira - prefeito.

2 cm -05 1657786 - 1

Igarapé

Prefeitura Municipal
COMUNICA A REALIZAÇÃO DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022

relativo ao processo Administrativo de compras n° 094/2022 nos mol-
des 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 22/07/2022. 
objeto: contratação de empresa especializada para execução de cons-
trução 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, no setor de Licitações, situado no prédio da pre-
feitura Municipal de igarapé/MG, na Avenida Governador Valadares, 
n° 447, centro, igarapé/MG, no horário de 08h às 17h. Mais informa-
ções, telefone (31) 3534-5355. A comissão permanente de Licitação, 
05/07/2022.

3 cm -05 1657642 - 1

Ipanema

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO SRP Nº 07/2022.

relativo ao processo Licitatório nº 012/2022. contratante: Município 
de ipanema. contratado: ipa solar instalações elétricas Ltda. Moda-
lidade: pregão srp nº 07/2022. objeto: contratação de empresa 
para instalação de usina fotovoltaica em ipanema/MG. Valores: r$ 
1.365.000,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil reais). Vigên-
cia: 12 (doze) meses. ipanema/MG.
eXTrATo Do conTrATo DA ToMADA De preÇos nº 02/2022. 
relativo ao processo Licitatório nº 065/2022. contratante: Municí-
pio de ipanema. contratado: elci Barbosa de Barros eireli. Modali-
dade: Tomada de preços nº 02/2022. objeto: contratação de empresa 
por Empreitada Global para execução da finalização da Sede do 
Governo Municipal de ipanema/MG, conforme contrato BDMG nº 
329.772/2021 BDMG cidades sustentáveis. Valores: r$ 1.058.996,37 
(um milhão, cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e 
trinta e sete centavos). Vigência: 12 (doze) meses. ipanema/MG.
eXTrATo Do conTrATo DA ToMADA De preÇos nº 03/2022. 
relativo ao processo Licitatório nº 066/2022. contratante: Municí-
pio de Ipanema. Contratado: M1 Topografia Ltda - ME. Modalidade: 
Tomada de preços nº 03/2022. objeto: contratação de empresa por 
empreitada Global para execução de drenagem pluvial na rua ota-
vio Bernardes, deste Município de ipanema/MG, conforme contrato 
nº 329.773/2021 BDMG urbaniza. Valores: r$ 876.001,42 (oitocentos 
e setenta e seis mil, um real e quarenta e dois centavos). Vigência: 12 
(doze) meses. ipanema/MG.

6 cm -05 1657742 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
RESULTADO DO PE RP 064/2022

Aquisição Futura de Medicamentos Manipulados para atender Deci-
são Judicial. o secretário Municipal de saúde, no uso de suas atri-
buições, comunica o resultado do pe registro de preços 064/2022 – 
Medicamentos Manipulados para atender Decisão Judicial. A empresa 
suprema Farma Farmácia de Manipulação Ltda venceu o certame. Ata 
disponível no site www.publinexo.com.br/publinexo/login (Acesso 
público/iD: 27344). informações (31) 3829-8154/8155, de 12 às 17h. 
cleber de Faria silva, sec. Mun. de saúde, em 05/07/2022.

2 cm -05 1657878 - 1

Câmara Municipal
CONTRATO Nº. 17/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO N°. 05/2022. 
empresa: sodexo pass do Brasil serviços e comércio s/A. objeto: 
contratação de empresa especializada no gerenciamento, supervisão, 
administração com emissão de documentos de legitimação de cartões 
magnéticos e/ou eletrônicos de vale alimentação e vale refeição, com 
tarja magnética, munidos de senha de acesso para uso pessoal e na rea-
lização de recargas por meio de planilha, ou on line e em tempo real, 
para o benefício “auxílio alimentação e refeição”, nas modalidades ali-
mentação e refeição em conformidade com o programa de Alimentação 
do Trabalhador – pAT, nos termos da legislação vigente, para atender 
aos servidores da cÂMArA MunicipAL De ipATinGA/MG. Valor 
Global: r$1.199.998,80 (um milhão cento e noventa e nove mil nove-
centos e noventa e oito reais e oitenta centavos). Data de assinatura: 
01/07/2022. Vigência: conforme item 11.1 do contrato 18/2022 (a par-
tir da emissão da ordem de serviços).

4 cm -05 1657657 - 1

Itabira

Empresa de Desenvolvimento 
de Itabira -  ITAURB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022
Lote para participação exclusiva de Microempresas e empresas de 
pequeno porte e lote para Ampla concorrência.A iTAurB torna 
público que realizará licitação modalidade pregão presencial, tipo 
menor preço global por lote, cujo objeto consiste na aquisição de apa-
relhos telefones celulares e contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviço de Telefonia Móvel pessoal – sMp para atender 
as necessidades da iTAurB no município de itabira/MG, conforme 
termo de referência. recebimento dos envelopes de propostas e habili-
tação: dia 27/07/2022 às 14hs (quatorze horas) no escritório central da 
iTAurB, situado na Avenida carlos Drummond de Andrade, nº. 350, 
centro, itabira/MG. o edital completo estará disponível no endereço 
acima, pelo site www.itaurb.com.br/licitacoes, ou poderá ser solicitado 
através do e-mail licitacao@itaurb.com.br. Maiores informações pode-
rão ser obtidas através dos telefones: (31) 3833-4012 e 3833-4013. ita-
bira/MG, 05 de julho de 2022. israel Gonçalves - pregoeiro

4 cm -05 1657939 - 1
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