
 6 – sábado, 22 de outubro de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2022

Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão eletrônico nº 000134/2022, pAc 
000760/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de equipamentos e bens permanentes para atender a demanda do Hospi-
tal Municipal de Governador Valadares, conforme emenda parlamentar. 
portaria 1.172 De 08 de maio de 2020. considerando que o edital foi 
retificado. Nova sessão está agendada. 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 dos sites www.gov.br/compras 
e https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento das pro-
postas dar-se-á: até às 09:00 do dia 09 de novembro de 2022. o início 
da sessão de disputa de preços com análise das propostas: a partir das 
09:30hs do dia 09 de novembro de 2022, com os representantes das 
licitantes devidamente credenciados e quantos interessarem. Governa-
dor Valadares, 21 de outubro de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário 
Municipal de Administração.

4 cm -21 1705076 - 1

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022
Adesão á Ata de registro de preços nº 12/2022- processo Adminis-
trativo nº 753/2022- do pregão eletrônico 10/2021- processo 37/2021, 
oriunda do consórcio intermunicipal de infraestrutura dos Municípios 
da AMAJe - cii-AMAJe para futura e eventual Aquisição de conjun-
tos escolares e mobiliário escolar para atender aos estudantes regula-
mente matriculados, para atendimento de diversas escolas do Município 
de Governador Valadares e constatado a regularidade dos atos procedi-
mentais, ratifico e homologo a empresa Solução Industria e Comercio 
de Moveis eireLi cadastrada no cnpJ n° 25.109.467/0001-03, esta-
belecida na Avenida Vitor Gaggiato s/n- Bairro Distrito industrial- san-
tana do paraiso/MG- cep nº 35.179-972, neste ato representado pelo 
seu representante, o sr Vinicius rodrigues pereira, inscrito no cpF nº 
039.416.456-33. no valor total de r$ 1.491.000,00 (um milhão quatro-
centos e noventa e um mil reais) que correrá por conta da dotação orça-
mentária de 2022. código das Dotações: 02009001.1236512032.058. 
44905200000 (355) 10100- equipamentos e Materiais permanentes- 
Educação Infantil; 02009001.12032.048.44905200000 (317) 10100 
- equipamentos e Materiais permanentes – ensino Fundamental - 
Vigente da Secretaria Municipal de Educação. Ratifico o ato Adesão à 
Ata de registro de preços nº 12/2022 – pAc nº 753/2022, vinculada 
do pregão eletrônico 10/2021- processo 37/2021, oriunda do consór-
cio intermunicipal de infraestrutura dos Municípios da AMAJe - cii-
AMAJe Governador Valadares-MG, 21 de outubro de 2022, Filipe 
rigo Diniz, secretário Municipal de Administração.

6 cm -21 1705094 - 1

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 010/2022
 extrato do Termo de colaboração 010/2022, por inexigibilidade de 
chamamento público nº 043/2022, entre o Município de Governador 
Valadares e a Associação de proteção à Maternidade e à infância de 
Governador Valadares - ApMi. objeto: serviço de convivência e For-
talecimento de Vínculos/ proteção social Básica. Valor: cem mil reais 
(r$100.000,00). Vigência: 06/10/2022 a 06/10/2023. Governador Vala-
dares, 06 de outubro de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal 
de Administração.

2 cm -21 1705087 - 1

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

 EXTRATO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
consórcio/consurge X as empresas: no:031/2022 - Lr Dias Ltda 
- cnpJ: 45.407.118/0001-77 - r$ 68.930,00 (duzentos e dezenove 
mil reais) e no:032/2022 - Binario Tecnologia Distribuidora eireli - 
cnpJ:02.274.279/0001-27 - r$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil 
reais). oBJeTo: aquisição de equipamentos de informática, para a rea-
lização 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 nº 002223/2022, conforme convênio de saída 
nº 1321002123/2022 – ses. ViGÊnciA: 12 (doze) meses a partir da 
data de assinatura.

3 cm -21 1705016 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 122/22-TP 4/22

pav. em bloquete vias urbanas - cTr repasse 918610/2021/MDr/
cAiXA-Habilitação: 10/11/22-9h.
proc. 123/22-pp 44/22 - contrat. serv. recapagem de pneus e aquisição 
de capas de proteção-credenciamento: 10/11/22-11h.
proc. 124/22-Tp 5/22-pav. em bloquetesnasede do Município e D. 
Vale das cancelas-contrato BDMG/BF n° 334.843/21-Habilitação: 
10/11/22-13h.
proc. 125/22-inexig. 43/22-credenc. 2/22-credenciamento pes-
soas físicas ou jurídicas p/ arbitragem de eventos esportivos-25/10 a 
10/11/22-08h às 11h e 13h às 17h-Julgamento: 10/11/22-8h.

3 cm -21 1704958 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE RATIFICAÇÃO. RATIFICAÇÃO 

DO PROCESSO Nº. 019/2022
inexigibilidade nº. 004/2022, credenciamento nº 004/2022. objeto: 
credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviço even-
tual e futuro por clínica especializada em tratamento para dependen-
tes químicos, com internação voluntária ou compulsória, conforme 
proposta de adesão. O prefeito ratifica os procedimentos em favor de 
cLínicA TerApÊuTicA TrAnscenDer LTDA. eXTrATo 
De HoMoLoGAÇÃo. processo nº. 199/2022, pregão presencial nº. 
130/2022. objeto: Aquisição de veículo utilitário tipo van, para aten-
der as necessidades da secretaria Municipal de educação no transporte 
dos alunos da rede pública municipal de ensino. empresa vencedora: 

GALeGo represenTAÇÕes, coMÉrcio e serViÇos LTDA. 
eXTrATo De HoMoLoGAÇÃo. processo nº. 141/2022, pregão 
presencial nº. 131/2022. objeto: Aquisição de itens e jogos para aten-
dimento à resolução do FnDe nº 19 de 29/09/2014 e resolução nº. 1 
da comissão interministerial de Acompanhamento da implementação 
do Apoio Financeiro suplementar à Manutenção e Desenvolvimento 
da educação infantil. empresa vencedora: DinAMArA Meneses 
MoreirA epp. eXTrATo De HoMoLoGAÇÃo. processo nº. 
256/2022, pregão presencial nº. 134/2022. objeto: registro de preços 
para prestação de serviço de fornecimento e aplicação de concreto betu-
minoso usinado a quente (cBuQ) para atendimento eventual e futuro 
pelo período de doze meses. empresa vencedora: FLeX coMÉr-
cio e represenTAÇÃo LTDA. eXTrATo De conTrATo. 
contrato nº. 154/2022, processo nº. 199/2022, pregão presencial nº. 
130/2022. objeto: Aquisição de veículo utilitário tipo van, para aten-
der as necessidades da secretaria Municipal de educação no transporte 
dos alunos da rede pública municipal de ensino. empresa vencedora: 
Galego representações, comércio e serviços Ltda. Valor global: r$ 
360.000,00. Vigência: 30/01/2023. contrato nº. 155/2022, processo nº. 
141/2022, pregão presencial nº. 131/2022. objeto: Aquisição de itens 
e jogos para atendimento à resolução do FnDe nº 19 de 29/09/2014 
e resolução nº 1 da comissão interministerial de Acompanhamento 
da implementação do Apoio Financeiro suplementar à Manutenção 
e Desenvolvimento da educação infantil. empresa vencedora: Dina-
mara Meneses Moreira epp. Valor global: r$ 20.983,77. Vigência: 
31/01/2023. contrato nº. 156/2022, processo nº. 019/2022, inexigibi-
lidade nº. 004/2022, credenciamento nº 004/2022. objeto: credencia-
mento de pessoas jurídicas para prestação de serviço eventual e futuro 
por clínica especializada em tratamento para dependentes químicos, 
com internação voluntária ou compulsória, conforme proposta de ade-
são que entre si celebram o Município de Guaranésia e clínica Tera-
pêutica Transcender Ltda. Vigência: 09/03/2023. eXTrATo De ATA 
De reGisTro De preÇo. Ata de registro de preço nº. 195/2022, 
processo Administrativo nº. 256/2022, pregão presencial nº. 134/2022.
objeto: registro de preço para prestação de serviço de fornecimento e 
aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cBuQ) para aten-
dimento eventual e futuro pelo período de doze meses Fornecedor: Flex 
comércio e representação eireli. eXTrATo De TerMo ADiTiVo. 
TerMo ADiTiVo nº. 131/2022, Terceiro Termo Aditivo ao contrato 
nº 093/2022, pregão presencial nº 085/2022, processo Administrativo 
nº 167/2022, que tem como objeto prestação de serviço de seguro para 
diversos veículos da frota municipal firmado com a empresa GENTE 
seGurADorA s/A.Motivo: inclusão do seguro de 02 (dois) veículos.
Valor: r$ 2.052,47. TerMo ADiTiVo nº. 132/2022, primeiro Termo 
Aditivo ao contrato nº 079/2022, Tomada de preço nº 008/2022, pro-
cesso Administrativo nº 161/2022, que tem como objeto a contratação 
de empresa para prestação de serviço de obra de construção de ves-
tiários do Estádio Municipal Guarazão, firmado com a empresa MAJ 
consTruTorA LTDA. Motivo: supressão de r$ 3.486,63 e acrés-
cimo de r$ 25.814,48. Luís José pereira – secretário Municipal de 
Administração - Laércio cintra nogueira – prefeito Municipal.

14 cm -21 1705145 - 1

EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO 006/2022.

 por meio deste, o prefeito Municipal Laércio cintra nogueira, torna 
público o edital do processo seletivo para preenchimento de 01 vaga 
e cadastro de reserva, conforme a Lei Municipal n° 1.564/2005, Lei 
Municipal nº 1.597/2005 e Lei Municipal 1.797/2010, no âmbito da 
secretaria de Municipal de educação e outras secretarias, para as fun-
ções de: professor peB iii de Matemática, professor peB iii de Geo-
grafia, Professor PEB III de História, Professor PEB III de Informática, 
professor peB iii de educação Física, professor peB ii, Monitor de 
educação infantil, Motorista e Auxiliar de serviços Gerais (Feminino). 
período de inscrição de 24/10/2022 à 21/11/2022, das 12h às 17h, de 
segunda-feira a sexta-feira. Local das inscrições: escola Municipal 
Dom inácio João Dal Monte, rua Dr. Alberto José Alves, nº. 285, cen-
tro, Guaranésia/MG. Maiores informações pelos telefones (35) 3555-
4395 ou (35) 3555-3846 e íntegra do edital no site www.prefguarane-
sia.mg.gov.br. paço Municipal de Guaranésia, em 21/10/2022. Laércio 
cintra nogueira – prefeito Municipal.

4 cm -21 1705221 - 1

Guarda-Mor

Câmara Municipal
PROCESSO ADMINISTRATIVO 338/22

ToMADA De preÇo 1/22  Modalidade: Menor preço empreitada 
Global. objeto: contratação de empresa especializada em engenharia 
civil ou arquitetura e urbanismo para ampliação e reforma do prédio da 
câmara Municipal de Guarda-Mor/MG. Abertura: 18/11/22 as 08:30. 
informações: o edital e demais informações encontram-se à disposição 
dos interessados no site www.camaraguardamor.mg.gov.br e no prédio 
da câmara Municipal, na rua sete Lagoas, n°. 155, B. JK.

 Guarda-Mor/MG. 21/10/22
 eliete Vaz da silva, presidente da comissão de Licitação.

3 cm -21 1704912 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2022 
AMpLA pArTicipAÇÃo – processo nº 324/2022. o Município 
de Guaxupé – MG torna pública a realização da concorrência pública 
004/2022, na modalidade concorrÊnciA, menor preço, emprei-
tada por preço global e que tem como objeto a seleção e contratação de 
empresa na área de engenharia civil e/ou arquitetura para construção de 
creche no bairro Vila campanha, no Município de Guaxupé/MG, com 
recursos oriundos do convênio de saída nº 1261002081/2021/see, 
convênio celebrado entre o estado de Minas Gerais, por intermédio 
da secretaria de estado de educação e o Município de Guaxupé/MG. 
o edital completo estará à disposição dos interessados na secretaria 
Municipal de Administração da prefeitura de Guaxupé, situada na Av. 
conde ribeiro do Valle, 113 – pavimento superior, centro, Guaxupé/
MG, fone (35) 3559-1021, a partir do dia 24 de outubro de 2022 e tam-
bém no site www.guaxupe.mg.gov.br, onde o edital completo poderá 
ser baixado. entrega dos envelopes, até o dia 24 de novembro de 2022, 
às 09:00 horas, abertura no mesmo dia as 09:00 horas na sala de reu-
niões da secretaria Municipal de Administração da prefeitura de Gua-
xupé, situada na Av. conde ribeiro do Valle, 113 – pavimento supe-
rior, centro, Guaxupé, Minas Gerais, devendo as empresas interessadas 
realizarem a caução no valor de 1%(um por cento) do valor do objeto 
desta concorrência pública para participação no certame. VisiTA 
TÉcnicA: Deverá ser agendada na secretaria Municipal de planeja-
mento e urbanismo, endereço rua Major Joaquim pedro, 39 – centro 
– Guaxupé/MG – fone (35) 3559-1089 com a servidora Fernanda para 
ser realizada entre os dias 25 de outubro a 23 de novembro de 2022, nos 
horários das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas. Maiores 
informações na secretaria Municipal de Administração de Guaxupé e 
no site www.guaxupe.mg.gov.br. Guaxupé, 21 de outubro de 2022. Jair 
pereira Bastos Filho – secretário Municipal de Administração.

7 cm -21 1705099 - 1

Ibituruna

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PRP N° 053/2022

obj: Futura e eventual aquisição de aproximadamente 800 (oitocentas) 
cestas básicas. Abertura: 07 de novembro de 2022 às 09:00h. pp nº 
054/2022. obj: Locação e manutenção de alarmes e câmeras de segu-
rança.Abertura: 07 de novembro de 2022 às 13:00h edital: www.ibitu-
runa.mg.gov.br. Francisco Antonio pereira - prefeito.

2 cm -21 1705086 - 1

Icaraí de Minas

Prefeitura Municipal
 PROC 79/22 

Torna público que realizará: proc 79/22 pregão presencial 32/22 rp p/ 
aquisição de material e equipamento odontologico; Credenciamento: 
04/11/22, às 07:30h. sessão oficial: 04/11/22, as 07:30 horas.
proc 80/22 pregão presencial 33/22 rp p/ contratação de empresa para 
prestação de serviços de frete e tranporte; Credenciamento: 08/11/22, 
às 13:00h. sessão oficial: 08/11/22, as 13:00 horas. www.icaraideminas.
mg.gov.br.icaraideminas.licitacao@gmail.commailto:licitação@icarai-
deminas.mg.gov.br.

2 cm -21 1704781 - 1

Igarapé

Prefeitura Municipal
CONCORRÊNCIA Nº 09/2022.

A prefeitura Municipal de igarapé comunica a remarcação da concor-
rência n° 09/2022, relativo ao processo Administrativo de compras n° 
258/2022, nos moldes da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, do 
tipo menor preço global sob a forma de execução indireta, no regime de 
empreitada por preço unitário. objeto: contratação de empresa espe-
cializada para execução de construção da escola Municipal do ensino 
infantil do Bairro padre eustáquio no Município de igarapé/MG, no 
prazo de 12 (doze) meses, conforme especificado no Projeto Básico, 
Anexo i do edital. considerando a necessidade de revisão das planilhas 
orçamentárias e consequentemente alteração do instrumento convoca-
tório, fica a sessão públicaremarcada para às 09h do dia 25/11/2022. O 
novo edital estará disponível no site www.igarape.mg.gov.br e no setor 
de Licitações, situado no prédio da prefeitura Municipal de igarapé/
MG, na Avenida Governador Valadares, n° 447, centro, igarapé/MG, 
no horário de 08h às 17h. Mais informações, telefone (31) 99283-0492. 
A comissão permanente de Licitação, 21/10/2022.

4 cm -21 1705192 - 1

Imbé de Minas

Prefeitura Municipal
 HOMOLOGAÇÃO PAC Nº 0134/2022

Dispensa de Licitação nº 010/2022. Torna público que homologou o 
presente processo licitatório, o qual se destinou aDouGLAs Fer-
nAnDes roDriGues Me. cnpJ13.026.006/0001-80,pelo valor 
global de r$ 34.948,20 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e oito 
reais e vinte centavos), referente a aquisição de itens para composição 
do kit maternidade de distribuição junto as gestantes do município, con-
forme justificado pela Comissão Permanente de Licitação.

 rATiFicAÇÃo pAc nº 0134/2022
 Dispensa de Licitação nº 010/2022 - Torna público nos termos do 71, 
inciso IV da Lei nº 14.133/2021, que ratificou o conteúdo do presente 
certame o qual se destinou aDouGLAs FernAnDes roDriGues 
Me, inscrita no cnpJ13.026.006/0001-80,pelo valor global de r$ 
34.948,20 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte 
centavos), referente a aquisição de itens para composição do kit mater-
nidade de distribuição junto as gestantes do município, conforme justi-
ficado pela Comissão Permanente de Licitação. Imbé de Minas/MG – 
MG 05 de outubro de 2022. João Batista da cruz – prefeito

4 cm -21 1704865 - 1

Itabira

Empresa de Desenvolvimento 
de Itabira -  ITAURB

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO GMP/049/2022 

ineXiGiBiLiDADe nº Dp/GMp/005/2022o Diretor presidente da 
empresa de Desenvolvimento de itabira Ltda. - iTAurB, no uso de suas 
atribuições legais, principalmente as emanadas no regimento interno, 
respaldado no inciso i do Art. 30, da Lei Federal nº 13.303/2016, e 
no parecer da Assessoria Jurídica da iTAurB, Autoriza a contratação 
direta, por meio de inexigibilidade de licitação, da empresa AuTo 
posTo ipoeMA LTDA, objetivando a contratação de posto de com-
bustíveis sediado no Distrito de ipoema, município de itabira/MG, para 
fornecimento de Gasolina comum e Óleo Diesel s10 para abasteci-
mento da frota de veículos leves, veículos pesados e máquinas (roça-
deiras e Motosserras) da iTAurB que prestam serviços neste local, no 
valor total global de r$ 117.330,00 (cento e dezessete mil, trezentos e 
trinta reais), para um período estimado de 12 (doze) meses. em cumpri-
mento ao disposto na Lei Federal nº 13.303/2016, Determino a publica-
ção da presente ratificação nos Diários oficiais do Município de Itabira/
MG e no Diário oficial do Estado de Minas Gerais, para que produza os 
efeitos legais. publique-se e cumpra-se. itabira/MG, 21 de outubro de 
2022. João Mário de Brito - Diretor presidente em exercício.

5 cm -21 1704978 - 1

Itabirito

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO 318/2022 – 

DISPENSA 159/2022 -  PL 332/2022
objeto: contratação de prestação de serviços, pelo prazo de 18 
(dezoito) meses, de cursos técnicos de qualificação profissional, sendo 
eles segurança do trabalho e mecânica industrial a serem ministrados 
pelo serviço nacional de Aprendizagem industrial – Departamento 
regional de Minas Gerais – senAi/iTABiriTo. contratada: ser-
viço nacional de Aprendizagem industrial – senAi/DrMG. cnpJ: 
03.773.700/0001-07. Valor: r$ 529.200,00. Vigência do contrato: 24 
meses
resuLTADo – preGÃo eLeTronico 150/2022 - pL 
287/2022 – Vencedor: soLo neTWorK BrAsiL s.A. cnpJ: 
00.258.246/0001-68. Valor Total: r$ 156.300,00
resuLTADo – preGÃo eLeTronico 154/2022 - pL 294/2022 – 
rp 87/2022 – Vencedor: B&M soLucoes eM ALiMenTos LTDA. 
cnpJ: 34.101.356/0001-33. Valor Total: r$ 1.799.100,00
eXTrATo Do 1º ADiTiVo nº 205/2022 - pe160/2021 - pL261/2021. 
objeto: execução de serviços manutenção preventiva, corretiva e con-
servação dos prédios próprios municipais e dos locados que estiverem 
sob responsabilidade da administração incluindo fornecimento de mão 
de obra e materiais fica o  contrato acrescido em R$ 15.662,91, o que 
equivale 9,24987% do valor global contratado. Vigência e execução do 
contrato prorrogados por mais 120 dias.
serViÇo AuTÔnoMo De sAneAMenTo Básico De iTABi-
riTo - AViso De errATA ii – pp 061/2022 - pL 096/2022 –srp 
033/2022- o sAAe de itabirito comunica a existência de errata ii. A 
data do certame foi alterada para o dia 28/10/2022. A íntegra da errata 
encontra-se disponível no site www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes e no 
setor de compras/Licitações do sAAe, rua rio Branco, 99 – centro 
– itabirito/MG.
AViso De errATA i – ToMADA De preÇos 001/2022 - pL 
082/2022 – o sAAe de itabirito comunica a existência de errata i. A 
data do certame foi alterada para o dia 27/10/2022. A íntegra da errata 
encontra-se disponível no site www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes e no 
setor de compras/Licitações do sAAe, rua rio Branco, 99 – centro 
– itabirito/MG.
eDiTAL - ToMADA De preÇos nº 002/2022 – pL nº 086/2022- 
objeto: contratação de empresa especializada em engenharia civil 
para reforma e Ampliação da estação elevatória de água Tratada são 
Mateus e Liberdade, do serviço Autônomo de saneamento Básico – 
sAAe, do município de itabirito-MG. Tipo: Menor preço Global. A 
sessão pública de Lances ocorrerá no dia 10/11/2022 às 09h00min, na 
sala de reuniões do sAAe, situado à rua rio Branco, nº. 99 – cen-
tro, em itabirito-MG – cep: 35.450-081 – site: www.saaeita.mg.gov.
br/licitacoes
eDiTAL - ToMADA De preÇos nº 003/2022 – pL nº 104/2022- 
objeto: constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 
especializada em engenharia civil para construção do sistema de coleta 
e Bombeamento de esgoto da praça dos imigrantes e praça dos cor-
reios, do serviço Autônomo de saneamento Básico – sAAe, do muni-
cípio de itabirito-MG. Tipo: Menor preço Global. A sessão pública de 
Lances ocorrerá no dia 17/11/2022 às 09h00min, na sala de reuniões do 
sAAe, situado à rua rio Branco, nº. 99 – centro, em itabirito-MG – 
cep: 35.450-081 – site: www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes.

12 cm -21 1705126 - 1

Itacarambi

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 39/2022

processo nº 114/2022 - objeto: contratação de empresa especializada 
em fornecimento de materiais de decoração, com especialidade em 
ornamentação infantil, para atender a demanda da secretaria munici-
pal de educação, nos termos do art. 24, ii, da Lei 8666/93. contratado: 
rodrigo Alves Viana – cpF: 039.862.341-44 – Valor: r$ 5.457,00 
(cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais). itacarambi/MG, 21 
de outubro de 2022. nívea Maria de oliveira – prefeita Municipal.

2 cm -21 1705082 - 1

Itambacuri

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022. 

o município de itambacuri, realizará no dia 08/11/2022, às 08:30horas 
o pregão presencial nº 053/2022 – objeto: registro de preços para futura 
e eventual prestação de serviços de reprografia e impressão de docu-
mentos por meio do fornecimento e instalação de equipamentos digi-
tais. edital e informações encontram-se à disposição no setor de licita-
ções à praça dos Fundadores, 325 – centro – tele (33)3511-1826, nos 
dias úteis, no horário de 08 às 12 horas ou no site: www.itambacuri.
mg.gov.br.
pregão eletrônico nº 054/2022. o município de itambacuri, realizará no 
dia 08/11/2022, às 09:00horas o pregão eletrônico 054/2022 – objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis. 
edital e informações encontram-se à disposição no setor de licitações 
à praça dos Fundadores, 325 – centro – tele (33)3511-1826, nos dias 
úteis, no horário de 08 às 12 horas ou no site: www.itambacuri.mg.gov.
br e www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Aviso de intenção de Adesão à Ata de registro de preços nº 029/2022 
– pregão (presencial) nº 017/2022 – o Município de itambacuri/
MG torna público o interesse em aderir à Ata de registro de preços 
nº 029/2022 do consórcio intermunicipal de saúde entre os Vales 
Mucuri e Jequitinhonha – pregão (presencial) nº 017/2022 – Forne-
cedor: Biogram comercio de insumos Farmacêuticos Ltda – cnpJ: 
30.540.358/0001-78. objeto da ata: registro de preços para futura e 
eventual aquisição de equipamentos permanentes para escritório e uso 
hospitalar, a fim de atender o cis-evmj.
credenciamento nº 016/2022. inexigibilidade 016/2022. Data e horá-
rio da sessão: 10/10/2022, 9 horas. objeto da licitação: contratação de 
leiloeiros públicos oficiais, pessoa física, mediante credenciamento, 
visando atender as necessidades do Município de itambacuri. Leiloei-
ros participantes: Breno cesar oliveira Farias, eduardo schmitz, patrí-
cia Graciele de Andrade e Wellington de Matos silva. Leiloeiros habi-
litados: Adriana pires Amâncio, Breno cesar oliveira Farias, eduardo 
schmitz, patrícia Graciele de Andrade e Wellington de Matos silva. 
Leiloeira inabilitada: Adriana pires Amâncio por apresentar a prova de 
regularidade para com a Fazenda Municipal, positiva. Fica aberto prazo 
de 05 dias úteis para interposição de recurso. itambacuri, 21/10/2022 
Guilherme soares pereira - presidente da c.p.L.
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