
 6 – quinta-feira, 04 de agosto de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas gerais 
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 21/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022. 
objeto: registro de preços para futura Aquisição de Materiais de con-
sumo Hospitalares para atender as necessidades da secretaria Muni-
cipal de saúde de Galiléia/MG. Data da sessão: 19/08/2022 - às 
09h00min. Aquisição do edital na sede da prefeitura Municipal de Gali-
léia/MG, pelo e-mail: licitacao@galileia.mg.gov.br ou pelo site: https://
galileia.mg.gov.br/licitacoes/. Telefone: (33)3244-1381. Galiléia/MG, 
03/08/2022. Vagner rodrigues Valentim - presidente da cpL.

2 cm -03 1670726 - 1

Goiabeira

Prefeitura Municipal
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2022

contrato Administrativo nº 048/2022 celebrado entre o Município de 
Goiabeira/MG e a empresa W s Auto posto Goiabeira Ltda - epp, 
inscrita no cnpJ sob o nº 38.210.062/0001-09. objeto: contratação 
de posto de combustível para o fornecimento gasolina e diesel para o 
abastecimento da frota de veículos e máquinas da prefeitura Municipal 
de Goiabeira/MG. Valor Global do contrato r$ 4.381.200,00 (quatro 
milhões e trezentos e oitenta e um mil e duzentos reais). As despesas 
do presente contrato correrão pela Lei de Diretrizes orçamentária do 
Município e consequentemente no orçamento Municipal do exercí-
cio de 2022. Data da assinatura: 01/08/2022. Vigência: 31/12/2022. 
Fundamentação Legal: processo Licitatório nº 052/2022 - inexigibili-
dade nº 010/2022. Base Legal: Art. 25, ii, da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações.

3 cm -03 1670682 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022
A prefeitura Municipal de Goiabeira/MG torna pública aos interessados 
que será realizada licitação, modalidade preGÃo presenciAL nº 
012/2022, “Menor preço por Global”, para a contratação de serviços de 
aula de zumba, conforme solicitação da secretaria Municipal de cul-
tura e Turismo, para desenvolver os trabalhos de instrutor de danças, 
prestando os serviços de forma presencial, no Município de Goiabeira/
MG. A ser realizado na data 17/08/2022 às 10h00min, na sala de reu-
niões da prefeitura, na rua pinheiro nº 44, Bairro centro, na cidade 
de Goiabeira, estado de Minas Gerais. o edital encontra-se à dispo-
sição dos interessados a partir desta data, no horário de 08h00min às 
14h00min, no endereço acima, informações através do telefone (0x33) 
3262-1113. e-mail:licita.comprasgoiabeiramg@gmail.com / site: 
www.goiabeira.mg.gov.br

3 cm -03 1670689 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2022

Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão presencial nº 000093/2022, pAc 
000541/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à registro 
de preço para a contratação de empresa especializada na locação de 
máquinas e veículos pesados para emprego nas atividades dos diver-
sos departamentos da secretaria municipal de obras e serviços urbanos 
segundo quatidades, descrições e demais especificações do Termo de 
referencia e edital, com fulcro na Lei n° 8.666/93. considerando que o 
edital foi retificado. Nova sessão está agendada. Os interessados pode-
rão obter informações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Departa-
mento 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: 18 de agosto de 2022. Horário 
limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 
14:00. Governador Valadares, 03 de agosto de 2022. Filipe rigo Diniz 
- secretário Municipal de Administração.

4 cm -03 1670864 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022
Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares torna 
pública a homologação do pregão eletrônico 000065/2022 - pAc 
000405/2022 - Aquisição de ambulância tipo a simples remoção fur-
goneta para atender as unidades de saúde do Atenção primária à saúde 
do Município de Governador Valadares.. em decorrência do exposto no 
processo de licitação a mim apresentado, homologo o seu objeto a lici-
tante (Vrio soluções serviços de Montagens Móveis eireLi no lote 1 
no valor total de r$ 133.000,00) Valor Total da licitação r$ 133.000,00 
(cento e trinta e três mil reais). Governador Valadares, 03 de agosto de 
2022. Filipe rigo Diniz- secretário Municipal de Administração.

3 cm -03 1670994 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2022
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

o Município de Governador Valadares torna pública a homologação do 
pregão presencial 000063/2022 - pAc 000342/2022 - registro de pre-
ços para eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção indi-
vidual para uso dos servidores da secretaria Municipal de obras e ser-
viços Urbanos, conforme especificações e quantidades discriminadas 
no Termo de referência e edital. em decorrência do exposto no pro-
cesso de licitação a mim apresentado, homologo o seu objeto a licitante 
(Fabrica de calçados do Brasil eireLi nos lotes 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 
19, 20, 23 e 30 no valor total de r$ 260.650,00, GABrieL De Frei-
TAs BorBA nos lotes 8, 14, 18 e 25 no valor total de r$ 76.185,00e 
imporluc comercio importação e export eireLi epp nos lotes 1, 2, 3, 
9, 11, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 28 e 29 no valor total de r$ 320.190,00) 
Valor Total da licitação r$ 657.025,00 (seiscentos e cinquenta e sete 
mil vinte e cinco reais). Governador Valadares, 03 de agosto de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -03 1670952 - 1

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna público 
o resultado da sessão e chamamento para segunda sessão de licitação 
da Tomada de preço n° 003/2022 – pAc 030/2022, tipo menor preço 
global, referente à contratação de empresa especializada na área de 
engenharia para a execução da obra de adequação de estradas vicinais, 
acesso ao distrito de Melquíades, no município de Governador Valada-
res/MG, custeados com recursos provenientes do contrato de repasse 
n° 908347/2020/MApA/cAiXA, processo n° 1074219-92, haja vista 
que não acudiram interessados a licitação, sendo considerada então, 
deserta. nova sessão foi agendada. os interessados poderão obter o 
edital da “Tomada de preço”, através do site www.valadares.mg.gov.br. 
informações: rua Marechal Floriano n. 905, centro, 3º andar, na sala 
da comissão permanente de Licitação, ou pelo e-mail cpl@valadares.
mg.gov.br. Data para a entrega e abertura dos envelopes: 23 de agosto 
2022, até às 14:00 horas. Governador Valadares, 02 de agosto de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -03 1670849 - 1

Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Rede de Urgência e Emergência 
do Leste de Minas - CONSURGE

PROCESSO LICITATÓRIO N°:024/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO

o consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência e emergên-
cia do Leste de Minas - consurGe, comunica através da cpL,que 
abrirá o processo Licitatório n°:024/2022, na modalidadepregão 
eletrônico n°:007/2022,napLATAForMA LiciTAr DiGiTAL, no 
endereço:www.licitardigital.com.br, tipo menor preço por item, cujo 
objeto é a aquisição de Veículos, tipo Ambulância usA e usB, para 
a realização da implantação do sAMu 192 na Macrorregião Leste e 
Vale do Aço - 2ª e 3ª etapa - urgência e emergência, nos termos do 
plano de Trabalho aprovado, provenientes do convênio de saída nº 
1321002123/2022 – ses. A abertura será dia 18/08/2022 às 10h00, na 
sede do consórcio/consurGe. os interessados poderão retirar o edi-
tal e obter informações no consórcio/consurGe, localizado na rua 
pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na cidade de Governador Vala-
dares/MG, nos dias úteis no horário de 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00. email: licitacao@consurge.saude.mg.gov.br. Telefax (0xx33) 
3213-5850 / 99870-2056. Hariana Luiza Alves Ferreira – presidente 
da cpL.

4 cm -03 1670974 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROCESSO103/22 - PREGÃO PRESENCIAL40/22

Aquis. Mat. de serralheria-credenciamento:18/8/2022-8h.licitagrao-
mogol.mg@gmail.comwww.graomogol.mg.gov.br.
proc.104/22-Dispensa14/22-c. pública2/22-Aquis. Gên.Alimentí-
ciosagric.Familiar-credenciamento:5/8/22 a24/8/22-08h às 12h, 14h 
às 17h-r. Geraldo Avelino dos santos, 60, centro, Grão Mogol/MG-
Julgamento:25/8/22, 9h. licitagraomogol.mg@gmail.com-www.grao-
mogol.mg.gov.br

2 cm -03 1670589 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO 045/2020 – PROCESSO 062/2020 

 Dispensa nº 013/2020. objeto: Locação de imóvel para funcionamento 
de unidade do programa de saúde da Família - psF para atendimento 
da população dos Bairros: AoD pereira, nações, Milo e rua Tenente 
Horácio soares no Município de Guanhães/MG. Locador: Helvécio 
Geraldo do Amaral. cpF: 018.383.918-86, Vigência: 14/07/2022 a 
13/07/2023. Valor do contrato: r$15.942,24 (quinze mil novecentos 
e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Data da assinatura: 
12/07/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/
Pregoeira Oficial

3 cm -03 1670617 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2022 - 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 23/2022 
 processo 156/2022  credenciamento de pessoa física ou jurídica 
para contratação de serviços de roçada manual das estradas vicinais 
de Guapé/MG, visando atender às necessidades da secretaria Munici-
pal de infraestrutura. os interessados deverão apresentar a documen-
tação exigida, segundo especificações deste Edital, na sede da Prefei-
tura Municipal de Guapé/MG, no setor de Licitações, situada na praça 
Dr. passos Maia, nº 260, a partir do dia 30/08/2022, nos horários das 
07h30min às 11h30 e das 13h00 às 17h00. edital disposição: prefeitura 
Municipal de Guapé. Tel: (35) 3856-1250, transparencia.guape.mg.gov.
br – Fabio Afrânio coelho – secretário Municipal de infraestrutura.

3 cm -03 1670943 - 1

Ibertioga

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022. 

Finalidade: contratação de empresa para calçamento em alvenaria poli-
édrica e drenagem profunda em vias do município, local: rua paraná, 
centro - ibertioga-MG. Abertura da sessão: 23/08/2022, às 09:00 
(nove) horas. edital e informações: (32)3347-1209, licitacao@iber-
tioga.mg.gov.br

2 cm -03 1670913 - 1

Iguatama

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 

048/202. PROCESSO Nº 89/2022. 
o Município de iguatama, torna público contratação de empresa para 
aquisição de eletrodomésticos, mesas e cadeiras plásticas em atendi-
mento a secretaria de Ação e Assistência social – cras do Municí-
pio de iguatama, acolhimento das propostas 04/08/2022 à partir das 
17:00 horas até 16/08/2022 às 09:00 horas; Abertura das propostas de 

preços e início da sessão de disputa de preços dia 16/08/2022 às 09:00 
horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília – DF. edital disponível nos sites: 
w.w.w.licitanet.com.br e www.iguatama.mg.gov.br. setor de Licita-
ções: (037)3353-2289. Lucas Vieira Lopes 03/08/2022. 

3 cm -03 1670476 - 1

Ilicínea

Prefeitura Municipal
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO: PROCESSO 

134/2022 - PREGÃO PRESENCIAL47/2022. 
registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurí-
dica para prestação serviços de transporte escolar em veículos tipo 
ônibus,micro ônibus. A abertura dos envelopes, que seria dia 03/08/2022 
às 9h, foi adiada para o dia 16/08/2022 às 9h, na prefeitura Municipal 
de ilicínea. informações: http://www.ilicinea.mg.gov.br/licitacao/. pre-
goeiro – Lucas resende Mendes

2 cm -03 1670577 - 1

Imbé de Minas

Prefeitura Municipal
 HOMOLOGAÇÃO PAC 0119/2022

pregão presencial nº 0041/2022 - considerando o disposto na legis-
lação vigente em especial a Lei Federal nº 8.666/93, e analisadas as 
peças integrantes deste processo, homologo seu objeto em favor daem-
presa LouriVAL AnTonio cArVALHo Me, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no cnpJ 36.669.701/0001-65, vencedor do 
itens 01,02,03,04,05,06,07,08 e 09, pelo valor global de r$ 17.714,00 
(dezessete mil setecentos e quatorze reais)objetivando oregistro de 
preço de futuras e eventuais aquisições de equipamentos eletroeletrôni-
cos, eletroeletrônicos e mobiliária para atender demanda da secretaria 
municipal de ação social no projeto Aproximação suas, do programa 
percurso Gerais do município de imbé de Minas, conforme objeto do 
certame. Determino, ainda, a adoção de medidas cabíveis para contra-
tação do objeto no interesse da administração, imbé de Minas – MG, 03 
de agosto de 2022, João Batista da cruz- prefeito.

 ADJuDicAÇÃo pAc 0119/2022
pregão presencial nº 041/2022. Adjudicou o objeto deste processo em 
favor da LouriVAL AnTonio cArVALHo Me, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no cnpJ 36.669.701/0001-65, vencedor do 
itens 01,02,03,04,05,06,07,08 e 09, pelo valor global de r$ 17.714,00 
(dezessete mil setecentos e quatorze reais)objetivando oregistro de 
preço de futuras e eventuais aquisições de equipamentos eletroeletrôni-
cos, eletroeletrônicos e mobiliária para atender demanda da secretaria 
municipal de ação social no projeto Aproximação suas, do programa 
percurso Gerais do município de imbé de Minas, como se comprova 
nos autos do processo. imbé de Minas – MG 27 de julho de 2022. Davi 
Teixeira Marques - pregoeiro.

6 cm -03 1670789 - 1

Indaiabira

Prefeitura Municipal
 TOMADA DE PREÇO 09/2022

contratação de empresa para reconstrução de casas urbanas e rurais 
destruídas com desastre (chuvas intensas) processo s2iD n° rec-MG-
3130655-20220119-02, recurso Defesa civil nacional, Ministério do 
Desenvolvimento regional (MDr), 21 casas rurais e 4 casas urbanas. 
Data de abertura 19/08/2022 às 09:00hrs. o edital poderá ser retirado 
na sede da pref. Municipal de indaiabira em dias úteis das 08 às 12 
hrs e das 14 às 17 hrs no end: pç Joaquim capuchinho n° 34 - centro. 
Vanderlucio de oliveira - prefeito Municipal. inf. licitacao@indaiabira.
mg.gov.br

3 cm -03 1670825 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
 AVISO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO RP 002/2022 
código 6263 - Ata 013/2022 - empresa soma/MG produtos Hospita-
lares 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 6263 do pe rp 002/2022, conforme consta no 
site www.ipatinga.mg.gov.br/link “licitações”. sec. Mun. saúde, cle-
ber de Faria silva, em 03/08/2022.

2 cm -03 1670938 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PE 73/2022-SMS.
objeto: Mob. Hospitalar (poltrona reclinável). informo que houve 
alteração no item 5.3, sendo inserida a alínea “b”. A ABERTURA fica 
marcda para o dia 18/08/2022 às 12hs. edital disponível no site: www.
bionexo.com.br. informações (31) 3829-8154/8155, de 10 às 16h. cle-
ber de Faria silva, sec. Mun. de saúde, em 03/08/2022.

2 cm -03 1670831 - 1

Câmara Municipal
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 

AO CONTRATO Nº 09/2022. 
empresa:Tec Limp Administração e serviços Ltda. objeto: prorroga-
ção de vigência, de que trata a cláusula sexta do contrato originário, 
por 09 dias, compreendendo o período de 01/08/2022 a 09/08/2022. 
Valor Global: r$ 12.099,44 (doze mil, noventa e nove reais e qua-
renta e quatro centavos).Data de Assinatura: 29/07/2022. Vigência: 
01/08/2022 a 09/08/2022.

2 cm -03 1670970 - 1

Ipuiuna

Câmara Municipal
EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO

o presidente da câmara Municipal de ipuiuna, Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições legais, torna públicos aos interessados os gabaritos 
definitivos e o Resultado Preliminar do Concurso Público da Câmara 
Municipal de ipuiuna/MG, edital nº 01/2019. o resultado, na ínte-
gra, encontra-se disponível no site e no quadro de avisos da câmara 
Municipal e no endereço eletrônico do unilavras concursos: www.uni-
lavrasconcursos.com.br. câmara Municipal de ipuiuna, 04 de Agosto 
de 2022.

2 cm -03 1670491 - 1

Itabira

Empresa de Desenvolvimento 
de Itabira -  ITAURB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022
para participação exclusiva de Microempresas e empresas de pequeno 
porte. A iTAurB torna público que realizará licitação modalidade pre-
gão presencial, tipo menor preço por item, cujo objeto consiste na aqui-
sição de Açúcar cristal e café em pó para reposição do estoque no 
Almoxarifado central e fornecimento de lanches aos empregados da 
iTAurB, no município de itabira/MG, conforme termo de referência. 
recebimento dos envelopes de propostas e habilitação: dia 16/08/2022 
às 08hs (oito horas) no escritório central da iTAurB, situado na Ave-
nida 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 lici-
tacao@itaurb.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através 
dos telefones: (31) 3833-4012 e 3833-4014. itabira/MG, 03 de agosto 
de 2022. israel Gonçalves - pregoeiro

4 cm -03 1670748 - 1

Itabirito

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITIVO 

Nº 175/2022 AO CONTRATO 160/2021
 pp 072/2021 – pL 110/2021 – objeto: contratação de empresa espe-
cializada em serviço de Vigilância Armada ostensiva, com o objetivo 
de proteger o patrimônio público e garantir a integridade física dos ser-
vidores, munícipes e demais usuários, incluindo a cessão de mão de 
obra e de todos os equipamentos de trabalho necessários à prestação 
dos serviços, em atendimento às necessidades das secretarias Muni-
cipais de Administração e saúde. contratada: Guardseg Vigilância e 
segurança eireli – cnpJ: 05.891.583/0001-01 – Valor: r$ 900.908,16 
– Vigência: 12 meses

3 cm -03 1670961 - 1

RESULTADO –CONCORRENCIA 
PÚBLICA 70/2022 – PL150/2022. 

Vencedor: Multicom construtora Ltda. cnpJ: 12.805.036/0001-21. 
Valor total: r$ 12.369.358,33.

1 cm -03 1670930 - 1

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
Nº 174/2022 AO CONTRATO 145/2021

pe 029/2021 – pL 046/2021. objeto: registro de preço para eventual e 
futura contratação de empresa para a execução de serviços manutenção 
preventiva, corretiva e conservação dos prédios próprios Municipais 
e dos locados que estiverem sob responsabilidade da Administração 
incluindo fornecimento de mão de obra e materiais. contratada: cVc-
Tec engenharia eireli - cnpJ: 14.269.085/0001-12. nos termos do 
art. 57, II da Lei n°: 8666/93 ficam os prazos de vigência e execução 
do contrato prorrogados pelo período de 60 (sessenta) dias, no valor 
total de r$ 30.124,94

3 cm -03 1671065 - 1

Itajubá

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2022

registro de preços para contratação de empresa especializada em loca-
ção de trios elétricos para atender diversos eventos promovidos e ou 
apoiados pela secretaria Municipal de cultura e Turismo – secuT. 
credenciamento até às 11:00, propostas até às 12:00 e os lances a partir 
das 13:00 no dia 18/08/2022. edital na integra - www.itajuba.mg.gov.
br. e-mail licitaitajuba@gmail.com Telefone (35)99898-6949. itajubá, 
02 de agosto de 2022. caroline carvalho Mendes 152/2022.

2 cm -03 1670661 - 1

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022
Termo de Anulação - processo Licitatório nº 146/2022, que tem como 
objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços continuados de segurança, limpeza, conser-
vação e higienização de bens móveis e imóveis, com emprego de mão 
de obra qualificada e habilitada para atender as necessidades das secre-
tarias - seMeD, seMAD, seMDes, seMsA e seMeL. Termo na 
integra - www.itajuba.mg.gov.br. informações tel. (35) 99898-6949 ou 
pelo e-mail licitaitajuba@gmail.com itajubá, 02/08/2022. Juliano Gal-
dino Teixeira - secretário Municipal de Administração. 

3 cm -03 1670884 - 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 320220803201504026.


