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Termo de Referência. Altera-se a data e horário do recebimento das propostas para: até às
09h:00min do dia 20/12/2022. Data e horário do início da disputa para: 09h00min do dia
20/12/2022.

Divinópolis - MG, 5 de dezembro de 2022.
LORRAN ALEXANDRE TAVARES.

Pregoeiro

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2022

PL nº 301/2022 - Tomada de Preços nº 027/2022
Prefeitura Municipal de Divinópolis - SEMED - Extrato do Contrato nº 030/2022 - PL nº
301/2022 - Tomada de Preços nº 027/2022. Contratada: Minascon Engenharia e
Construções Ltda, CNPJ: 27.186.639/0001-60. Objeto: Contratação de empresa
especializada em obras civis, para a reforma de pisos e execução de cobertura metálica
sobre o pátio na escola Municipal Antonieta Fonseca no Município de Divinópolis-MG, com
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra qualificada. Em observância às
disposições da Lei nº 8.666 de 21 junho de 1993. Prazo: 04 meses. Valor: R$ 132.229,59.
Dot. Orçamentária: Semed - 02.06.01.12.361.0006.1350.4.4.90.51.00 - Fonte 271 -
Transferência do estado referente a convênios os contratos de repasses vinculados à
educação - Obras e instalações - Fonte 101 - Receita de impostos e de transferências de
impostos vinculados à educação - Ficha 630.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Tomada de Preços nº. 031/2022 Processo Licitatório nº. 304/2022
Prefeitura Municipal de Divinópolis. Extrato da Ata de Deliberação. Tomada de Preços nº.
031/2022 Processo Licitatório nº. 304/2022.Objeto: Contratação de empresa para execução
de reforma com substituição total do telhado da escola municipal Professor Bahia e da
Escola Municipal Dr. Sebastião Gomes Guimarães no município de Divinópolis/MG. Fica
adjudicada à vencedora do certame a empresa Construtora CNT Eireli com proposta no
valor de R$ 296.981,75 - LOTE 1 e proposta no valor de R$ 547.926,26 - LOTE 2. A ata e
a análise em seu inteiro teor, encontra-se disponível no site: www.divinopolis.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 32/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO torna público o Proc. Adm. nº
091/2022, PP RP nº 032/2022, Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição
de câmara fria em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Abertura dia 20/12/2022,
às 08:00hrs.

Informações na sede da Prefeitura Municipal localizado a Av. Brasil, nº 969,
centro ou pelo site www.felisburgo.mg.gov.br.

Felisburgo-MG, 5 de dezembro de 2022.
IDEUVAN DE SOUZA AVELAR

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 032/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO torna público o Proc. Adm. nº
091/2022, PP RP nº 032/2022, Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição
de câmara fria em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Abertura dia 20/12/2022,
às 08:00hrs.

Informações na sede da Prefeitura Municipal localizado a Av. Brasil, nº 969,
centro ou pelo site www.felisburgo.mg.gov.br.

Felisburgo-MG, 5 de dezembro de 2022.
IDEUVAN DE SOUZA AVELAR

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 8/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 179/2022
TIPO: Melhor Técnica. OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a

Contratação não onerosa de licenciamento de uso de sistema de gestão de consignações
em folha de pagamento (sistema de consignações), por meio de contrato de prestação de
serviços junto à empresa especializada, para atender aos servidores da Administração
Pública direta e indireta - ativos e inativos, de acordo com os critérios e requisitos que
atendam às necessidades da Administração. O protocolo dos envelopes será dia
23/01/2023 as 08:00hs. A abertura da sessão será no dia 23/01/2023 as 08:10hs. Local: R.
Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de Compras Públicas, Formiga - MG. Informações: telefone
(37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: licitacaoformigamg@gmail.com; site:
www.formiga.mg.gov.br.

Formiga/MG, 5 de dezembro de 2022.
EUGÊNIO VILELA JÚNIOR

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 46/2022

O MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS/MG, torna público que fará realizar Pregão
Presencial nº SRP 46/2022, no dia 19 de dezembro de 2022, às 08h00min horas, na sede da
Prefeitura de Gameleiras/MG, localizada na Praça São Francisco, nº 102 - Centro -
Gameleiras/MG, tipo menor preço por item. Objetivando o registro de preços para a
CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
HOTELARIA, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PÃES E LANCHES. O edital poderá ser solicitado na
sede da Prefeitura, pelo site: gameleiras.mg.gov.br ou pelo e-mail:
licitacaogameleiras@yahoo.com

Gameleiras/MG, 5 de dezembro de 2022
GILMAR RODRIGUES OLIVEIRA

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022

Processo Licitatório N.º 148/2022
O município de Gonzaga torna público que realizará o Processo Licitatório n°

148/2022 - modalidade Tomada de Preço n.º 014/2022, tipo menor preço global, para
contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada a
pavimentação asfáltica urbana em pré-mistura a frio (PMF) do trecho que especifica da Rua
Antônio Perpétuo, sede do município de Gonzaga/MG. Data da sessão: 22 de dezembro de
2022, sendo o horário limite para credenciamento, 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 através de solicitação no e-mail:
licitaprefgonzaga@gmail.com. Dúvidas: (33)3415-1275.

Gonzaga/MG, 5 de Dezembro de 2022
EFIGÊNIA MARIA MAGALHÃES

Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2022

Repetição

O Município de Governador Valadares torna público o aviso de repetição
Pregão Eletrônico Nº 000094/2022, PAC 000604/2022, "menor preço por lote" referente à
Contratação de serviço de Transporte Escolar Rural para atendimento dos alunos da rede
municipal e estadual de ensino matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, residentes em
localidades rurais e de difícil acesso do município, sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Educação para o ano letivo de 2022/2023 no período de 200 (duzentos) dias
letivos. 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 propostas dar-se-á: até às
09:00 do dia 23 de dezembro de 2022. O início da sessão de disputa de preços com análise
das propostas: a partir das 09:30hs do dia 23 de dezembro de 2022, com os representantes
das licitantes devidamente credenciados e quantos interessarem.

Governador Valadares - MG, 5 de dezembro de 2022.
FILIPE RIGO DINIZ

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022

Torna público o Processo 132/22-Pregão Eletrônico 46/22-Aquisição de
mobiliários escolares-TC/PAR 2020.00528-6, TC de Emendas 202101647-6 e Emenda
Parlamentar 37340007/2020-Julgamento das propostas: 22/12/2022, 09:30.
licitagraomogol.mg@gmail.com - www.graomogol.mg.gov.br -
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Grão Mogol-MG, 6 de Dezembro de 2022.
EDILSON BRAZ DE SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÂNIA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022

Processo Licitatório: 97/2022. Pregão Eletrônico Nº 46/2022.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, com reposição
de peças dos equipamentos dos consultórios odontológicos do município de Guimarânia, conforme anexo
I do edital. ABERTURA: 19.12.2022 às 13:00 horas. O edital e proposta digital podem ser retiradas no site
do município no endereço: www.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município,
podendo ser solicitado pelo e-mail licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou retirado pessoalmente por
qualquer interessado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 3834-2000.

CONCORRÊNCIA Nº 16/2022

Processo Licitatório: 98/2022. Concorrência Nº 16/2022.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na troca do restante do telhado e pintura
externa da frente da Unidade Mista de Saúde Dona Inês, conforme especificações do edital e seus
anexos. ABERTURA: 10.01.2023 às 09:00 horas. O edital e proposta digital podem ser retiradas no site
do município no endereço: www.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município,
podendo ser solicitado pelo e-mail licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou retirado pessoalmente por
qualquer interessado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 3834-2000.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022

Processo Licitatório: 99/2022. Pregão Eletrônico Nº 047/2022.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação da clínica de
fisioterapia e farmácia municipal, com recursos oriundos das Resoluções da SES/MG, conforme
descrito no Anexo I do edital, itens fracassados nos Processos 81 e 94 de 2022. ABERTURA: 19.12.2022
às 09:00 horas. O edital e proposta digital podem ser retiradas no site do município no endereço:
www.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município, portal da licitanet:
www.licitanet.com.br, solicitado pelo e-mail licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou pessoalmente por
qualquer interessado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 3834-2000.

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 48/2022

Processo Licitatório: 100/2022. Pregão Eletrônico RP Nº 48/2022.
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição parcelada de

medicamentos orais e injetáveis desertos, fracassados e não adquiridos nos processos
64 e 67 de 2022. ABERTURA: 20.12.2022 às 09:00 horas. O edital e proposta digital
podem ser retiradas no site do município no endereço: www.guimarania.mg.gov.br
licitações, portal da transparência do município, portal da licitanet:
www.licitanet.com.br, podendo ser solicitado pelo e-mail
licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou retirado pessoalmente por qualquer interessado no
setor de licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 3834-2000.

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 49/2022

Processo Licitatório: 101/2022. Pregão Eletrônico RP Nº 49/2022.
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição parcelada de materiais

odontológicos e médico hospitalares desertos ou fracassados nos processos 69 e 85 de
2022. ABERTURA: 21.12.2022 às 09:00 horas. O edital e proposta digital podem ser
retiradas no site do município no endereço: www.guimarania.mg.gov.br licitações,
portal da transparência do município, portal da licitanet: www.licitanet.com.br,
podendo ser solicitado pelo e-mail licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou retirado
pessoalmente por qualquer interessado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº
280. Informações: 34 - 3834-2000.

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 50/2022

Processo Licitatório: 102/2022. Pregão Eletrônico RP Nº 50/2022.
OBJETO: Registro de Preços para futuro fornecimento de gases medicinais

com entrega parcelada, para utilização nos diversos setores da Secretaria Municipal de
Saúde de Guimarânia. ABERTURA: 22.12.2022 às 09:00 horas. O edital e proposta
digital podem ser retiradas no site do município no endereço:
www.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município, portal da
licitanet: www.licitanet.com.br, podendo ser solicitado pelo e-mail
licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou retirado pessoalmente por qualquer interessado no
setor de licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 3834-2000.


