
 6 – quarta-feira, 07 de dezembro de 2022 diário dos municípios mineiros minas Gerais 

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2022 

Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna 
público que realizará licitação sob a modalidade Tomada de preço n 
° 014/2022 – pAc 867/2022, tipo menor preço global, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada na área de engenharia para a 
execução das obras de reforma do galpão da AscAnAVi no Município 
de Governador Valadares/MG, custeado com recursos provenientes do 
Ministério da economia, Transferência especial n° 9032021-009319, 
emenda parlamentar do Deputado Leonardo Monteiro, conforme pro-
jetos em anexo. os interessados poderão obter o edital de “Tomada de 
preços”, através do site www.valadares.mg.gov.br. informações: rua 
Marechal Floriano n. 905, centro, 3º andar, na sala da comissão per-
manente de Licitação, ou pelo e-mail cpl@valadares.mg.gov.br. Data 
limite para a entrega dos envelopes: 22 de dezembro de 2022 às 14:00. 
Governador Valadares, 06 de dezembro de 2022. Filipe rigo Diniz- 
secretário Municipal de Administração.

4 cm -06 1722599 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2022
Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares torna 
pública a homologação do pregão eletrônico 000120/2022 - pAc 
000720/2022 - Aquisição de material médico hospitalar, com recurso da 
universidade Federal de Juiz de Fora - conVÊnio 884013/2019, con-
forme Decreto Municipal 11.097 de 12/02/2022, para atender à demanda 
do Hospital Municipal de Governador Valadares. em decorrência do 
exposto no processo de licitação a mim apresentado, homologo o seu 
objeto a licitante (ALpHAMeD coMÉrcio De proDuTos Hos-
piTALAres LTDA no lote 3 no valor total de r$ 3.191,50, ATuAnTe 
coMerciAL LTDA no lote 18 no valor total de r$ 244,00, GTMeD 
DisTriBuiDorA De MATeriAis e eQuipAMenTos HospiTA-
LAres e oDonToLoGiA LTDA nos lotes 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
19 e 20 no valor total de r$ 95.684,71, J pHArMA HospiTALAr 
LTDA no lote 21 no valor total de r$ 433,38, LA DALLA porTA 
Junior LTDA no lote 4 no valor total de r$ 9.731,70, LiMpAnDo 
HiGiene e LiMpeZA eireLi nos lotes 1 e 2 no valor total de r$ 
106.868,19e MeD cenTer coMerciAL LTDA no lote 15 no valor 
total de r$ 23.887,95) Valor Total da licitação r$ 240.041,43 (duzentos 
e quarenta mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos). Governa-
dor Valadares, 06 de dezembro de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário 
Municipal de Administração.

5 cm -06 1722631 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador VALADAres/MG, 
torna público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000124/2022, 
“Menor preço Global - pregão” referente à contratação de empresa 
especializada no fornecimento e instalação de 60 cortinas divisórias de 
leito hospitalar, antimofo, antibacteriano e antichamas, com dupla face 
lisa e cores suaves, com sistema completo de trilhos, para as unida-
des de uTi’s enfermarias especiais, pediatria, maternidade e AVe do 
Hospital Municipal de Governador Valadares 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 09:00min do dia 29 de 
dezembro de 2022. o início da sessão de disputa de preços com análise 
das propostas: a partir das 09:30hs do dia 29 de dezembro de 2022, com 
os representantes das licitantes devidamente credenciados e quantos 
interessarem. Governador Valadares, 06 de dezembro de 2022. Filipe 
rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -06 1722644 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000150/2022, “Menor 
preço por item - pregão” referente à Aquisição de produtos domissa-
nitários para o controle do pernilongo “culex”, de escorpiões, de carra-
patos, de pulgas, de roedores e do caramujo africano nas residências do 
município; e de baratas e formigas no Hospital Municipal e unidades 
de saúde municipais. cujo edital encontra-se à disposição dos interes-
sados, para exame e aquisição, 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 26 de dezembro de 2022. o início 
da sessão de disputa de preços com análise das propostas: a partir das 
09:30hs do dia 26 de dezembro de 2022, com os representantes das 
licitantes devidamente credenciados e quantos interessarem. Governa-
dor Valadares, 06 de dezembro de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário 
Municipal de Administração.

4 cm -06 1722640 - 1

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna 
público que realizará licitação sob a modalidade ToMADA De 
preÇo n° 005/2022 – pAc 107/2022, Tipo Menor preÇo GLo-
BAL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para ser-
viço relacionado à construção de cobertura metálica para Associação 
dos catadores de resíduos sólidos reciclando Hoje por um Futuro 
Melhor (AscArF), no Município de Governador Valadares. os inte-
ressados poderão obter o edital de “Tomada de preços”, 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 limite para a entrega dos 
envelopes: 21 de dezembro de 2022 às 14:00. Governador Valadares, 
06 de dezembro de 2022. Filipe rigo Diniz- secretário Municipal de 
Administração.

4 cm -06 1722603 - 1

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna 
público que realizará licitação sob a modalidade ToMADA De 
preÇo n° 009/2022 – pAc 379/2022, Tipo Menor preÇo GLo-
BAL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área de 
engenharia para a execução de creche, situada rua Moacyr de souza 
367, Bairro Jardim do Trevo, no Município de Governador Valadares /
MG. os interessados poderão obter o edital de “Tomada de preços”, 
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 limite para 
a entrega dos envelopes: 15 de dezembro de 2022 às 14:00. Governa-
dor Valadares, 06 de dezembro de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário 
Municipal de Administração.

4 cm -06 1722633 - 1

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSURGE

o presidente do consurge, Dr.Marcos Vinicius da silva Bizarro, pre-
feito do Município de coronel Fabriciano/MG, conforme disposto no 
estatuto do consórcio/consurGe, vem informar a todos os repre-
sentantes dos Municípios subscritores do protocolo de intenções que 
em razão da classificação da Seleção Brasileira para a próxima fase da 
copa do Mundo de futebol a Assembleia Geral será transferida para o 
dia 16/12/2022, às 13h40min a realizar-se no Auditório da risp com 
endereço na Avenida Minas Gerais, 2.100 – Bairro Maria eugênia – 
Governador Valadares-MG para deliberar acerca da seguinte pauta: 1 
- Aprovação/Ratificação do Protocolo de Intenções do CONSURGE/
Contrato de Consórcio; 2 - Aprovação/Ratificação do Estatuto do CON-
surGe; 3 - eleição do conselho Diretor e do conselho Fiscal do con-
sórcio/ consurGe para biênio 2023/2024; 4 - Aprovação da resolu-
ção que institui gratificação para membros da Comissão de Licitação; 5 
-Deliberação da resolução referente a instituição de Diárias; 6 - Apro-
vação/Ratificação da proposta do Regimento Interno do CONSURGE 
para deliberação. Governador Valadares, 05 de dezembro de 2022. 
Marcos Vinicius da silva Bizarro - presidente do consurge. 

5 cm -06 1722361 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 124/22-TP5/22

 calçamento blocos sextavados-cTr BDMG/BF n° 334.843/21- Aber-
tura da propostas: 15/12/22, 9h -licitagraomogol.mg@gmail.com-
www.graomogol.mg.gov.br. 

1 cm -06 1722363 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal

 RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO
Nº 082/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa do ramo pertinente para o fornecimento de material de 
construção, dentro das especificações de materiais utilizados para a 
área de serviços hidráulicos para atender às demandas das secreta-
rias da Administração Municipal. empresas vencedoras: Almeida e 
Almeida, inscrita no cnpJ nº 21.803.974/0001-83, no valor total de 
r$ 4.010.582,00, FronT coMerciAL LTDA, inscrita no cnpJ 
nº 43.731.740/0001-00, no valor total de r$ 304.377,20, HiDro-
LuX inDusTriA e coMÉrcio De MATeriAis HiDráuLi-
cos eireLi Me, inscrita no cnpJ nº 13.914.027/0001-31, no valor 
total de r$ 163.859,00, poLYVin pLAsTicos e DeriVADos 
LTDA, inscrita no cnpJ nº 41.664.871/0001-97, no valor total de r$ 
1.049.374,00. A licitação resultou no valor total de r$ 5.528.192,20 
(cinco milhões quinhentos e vinte e oito mil cento e noventa e dois reais 
e vinte centavos). Data de Julgamento: 11/10/2022. Mariana Teixeira 
Coelho Menezes – Pregoeira Oficial.

4 cm -06 1722013 - 1

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO
Nº 118/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022

objeto: registro de preços para Futura e eventual contratação de 
empresa especializada em serviço de sonorização, com fornecimento 
de equipamentos e sua operacionalização, incluindo mão de obra, os 
respectivos serviços de transporte, montagem e retirada dos mesmos, 
para realização de eventos no Município de Guanhães-MG, Distri-
tos, secretarias e Órgãos que compõem o quadro administrativo do 
mesmo. empresas vencedoras: Luciana passos Venancio, inscrita no 
cnpJ nº 12.991.969/0001-50, no valor total de r$ 551.650,00; sam-
bart do Brasil produção de eventos culturais Ltda, inscrita no cnpJ nº 
08.087.654/0001-06, no valor total de r$ 756.600,00. A licitação resul-
tou no valor total de r$ 1.308.250,00 (um milhão, trezentos e oito mil, 
duzentos e cinquenta reais). Data de Julgamento: 23/11/2022. Mariana 
Teixeira Coelho Menezes – Pregoeira Oficial.

4 cm -06 1722539 - 1

EXTRATO DE CONTRATO 0151/2022 
processo 00109/2022 – inexigibilidade nº 0009/2022. objeto: Aquisi-
ção de Mesas Digitais educacionais – playtable para atender de forma 
interativa aos alunos da rede municipal de ensino coordenados através 
da secretaria Municipal de educação. Fornecedor: ADonAi Mer-
cADo eireLi – cnpJ 03.579.204/0001-17. Vigência: 06/12/2022 a 
31/12/2022. Valor total do contrato: r$ 959.680,00. Data da assinatura: 
06/12/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/
Pregoeira Oficial.

2 cm -06 1722376 - 1

 AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO 
–PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022 

 A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público 
para conhecimento dos interessados a suspensão da sessão de licita-
ção referente ao pregão presencial nº 030/2022, processo Licitatório nº 
135/2022– objeto:contratação de empresa especializada em produção, 
geração de conteúdo, edição de vídeo para projeção mapeada, locação 
de equipamentos de projeção de imagens para grandes formatos e pres-
tação de serviços de operação destes equipamentos durante todo o perí-
odo do evento inerentes às festividades natalinas, que aconteceria no 
dia 09/12/2022 às 9h, em razão da determinação da revogação do pro-
cesso licitatório pela secretaria Municipal de cultura e Turismo. Maio-
res informações no setor de Licitação, na sede da prefeitura Municipal 
de Guanhães, das 13h30 às 17h horas; através do e-mail: licitacoes@
guanhaes.mg.gov.br ou pelo telefone (33) 3421-1501. Mariana Teixeira 
Coelho Menezes - Pregoeira Oficial

4 cm -06 1722056 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO 101/2022

processo 244/2022. recebimento de envelopes 01 e 02 até 14h 
dia 22 de dezembro de 2022. objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de gelo em cubos. Tel.: (35) 3856-1250, trans-
parencia.guape.mg.gov.br. eliz regina Florêncio – ordenadora de 
Despesas. – extrato de contrato – pregão eletrônico 91/2022- pro-
cesso 224/2022. objeto - registro de preços para futura e eventual 
aquisição de óleos lubrificantes e outros produtos, para manutenção e 
limpeza dos veículos e máquinas que compõem frota municipal, em 
atendimento as necessidades das secretarias do Município de Guapé/
MG, conforme descrições contidas no Anexo i (Termo de referên-
cia). contratados: engemaq componentes para Tratores Ltda epp, 
cnpJ 55.118.103/0001-42. Valor: r$ 112.995,60. Vigência: 12 meses. 
Horizonte componentes Ltda epp, cnpJ 45.574.029/0001-15.Valor: 
r$ 12.017,20. Vigência: 12 meses. J.Marangoni comercial- importa-
ção e exportação eireli-epp, cnpJ 20.649.395/0001-65. Vigência: 12 
meses. Máximo peças & produtos Ltda, cnpJ: 04.335.223/0001-60.
Valor: R$ R$ 282.002,50.Vigência: 12 meses. Pederlub Lubrificantes 
peças e Acessórios Automotivos Ltda Me, cnpJ 47.138.059/0001-04. 
Valor: r$ 293.520,70. Vigência: 12 meses. store do Brasil Ltda 
-Me, cnpJ: 13.990.290/0001-00. Valor: r$ 65.789,96. Vigência: 12 
meses.extrato de contrato – pregão eletrônico 92/2022 – processo 
225/2022.objeto - registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de equipamento e produtos de combate a pragas (herbicida, for-
micida e bomba de aplicação), em atendimento às necessidades das 
secretarias Municipais do Guapé, conforme descrições contidas no 
Anexo i (Termo de referência). contratados: Bidden comercial Ltda, 
cnpJ: 36.181.473/0001-80.Valor: r$ 15.960,50. Vigência: 12 meses. 
ebrapi Agronegócios Ltda - epp, cnpJ 46.422.275/0001-14. Valor: 
r$ 53.910,00.Vigência: 12 meses. Mercosul Agronegócios eireli, 
cnpJ:11.258.338/0001-64. Vigência: 12 meses. extrato de contrato – 
pregão eletrônico 75/2022 – processo 190/2022. objeto - Aquisição de 
equipamentos de proteção individual (epi) e de equipamentos de com-
bate a incêndio, a fim de atender às necessidades da Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme descrições e quantida-
des estimadas no Anexo i (Termo de referência). contratados: Amigos 
do ensino comércio escolar Ltda - epp, cnpJ: 20.516.105/0001-05.
Valor: r$ 6.758,22. Vigência: 31/12/2022. Maria José Venâncio 
Martins, cnpJ: 35.339.234/0001-42.Valor: r$ 71.562,82.Vigência: 
31/12/2022. núcleo saúde Ambiental e Agropecuária Ltda, cnpJ: 
06.983.188/0001-11. Valor: r$ 10.713,85. Vigência:31/12/2022. 
extrato de contrato – pregão 86/2022 – processo 218/2022 – objeto: 
registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurí-
dica especializada na prestação de serviços de locação de palco 8 X 
6 e Tablado 8 X 4, a fim de atender às necessidades das Secretarias 
Municipais de Guapé, de acordo com as especificações constantes no 
Anexo i (Termo de referência). contratado: M. Dariane Teixeira-Me, 
cnpJ:11.263.284/0001-25. Valor: r$ 299.000,00. Vigência 12 meses. 
extrato de contrato – pregão 115/2021 – processo – 476/2021.objeto- 
registro de preços visando à contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação de caçamba estacionaria 4,5 m3, a fim de atender 
às necessidades da secretaria Municipal de infraestrutura, conforme 
especificações contidas no Anexo I (Termo de Referência).Contra-
tado: Guapé Mix concreto Ltda, cnpJ: 44.177.425/0001-46. Valor: r$ 
1.168.567,88. Vigência: 12 meses.extrato de contrato – pregão 85/2022 
- processo 217/2022. objeto - registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços 
de locação de painel de LeD, Telão 4x3, serviços de Filmagens e ser-
viços de Sonorização, a fim de atender às necessidades das Secretarias 
Municipais de Guapé, de acordo com as especificações constantes no 
Anexo i (Termo de referência). contratados: Gilberto cezar de oli-
veira-Mei, cnpJ: 29.376.561/0001-71.Valor: r$ 90.900,00. Vigên-
cia: 12 meses. M. Dariane Teixeira-Me, cnpJ: 11.263.284/0001-25. 
Valor: r$ 359.000,00. Vigência: 12 meses. cinara Festas Ltda-Me, 
cnpJ: 00.943.906/0001-40. Valor: r$ 104.223,60. Vigência: 12 
meses. Simoni Indústria Gráfica Ltda-ME, CNPJ: 37.652.289/0001-33. 
Valor: r$ 44.418,10. Vigência: 12 meses.extrato de contrato – pregão 
84/2022 – processo 214/2022. objeto - registro de preços para futura 
e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 
de serviços de locação de tendas e cabine sanitária, a fim de atender às 
necessidades das secretarias Municipais de Guapé, de acordo com as 
especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência). Contra-
tado: M.Dariane Teixeira-Me, cnpJ: 11.263.284/0001-25. Valor: r$ 
456.400,00. Vigência: 12 meses.extrato de contrato – pregão eletrô-
nico 88/2022 – processo 219/2022. objeto - Aquisição de motocicletas, 
a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Fazenda, conforme especificações contidas no Anexo I (Termo 
de referência). contratados: Grankai comércio Atacadista Ltda-Me, 
cnpJ 47.669.479/0001-25. Valor: r$ 81.786,66. Vigência: 03/09/2022. 
Motovalle comércio de Motos Ltda –epp, cnpJ: 12.067.109/0001-25.
Valor: r$ 20.000,00. Vigência: 03/09/2022. extrato de contrato – pre-
gão eletrônico 90/2022 – processo 221/2022. objeto - Aquisição de 
materiais para decoração de natal, a fim de atender às necessidades da 
secretaria Municipal de Turismo, conforme descrições e quantidades 
estimadas no Anexo i (Termo de referência).contratado: cinara Festas 
Ltda-Me, cnpJ 00.943.906/0001-40. Valor: r$ 104.223,60. Vigência: 
30 dias. Simoni Indústria Gráfica Ltda-ME, CNPJ: 37.652.289/0001-33. 
Valor: r$ 44.418,10. Vigência: 30 dias. – ADesÃo A ATA De reGis-
Tro De preÇos, nº 02/2022, do pregão presencial 013/2021 do 
ciMVALpi. processo nº 238/2022. objeto: registro de preços para 
eventual e futura aquisição de material escolar em forma de kit escolar 
para os Municípios consorciados ao ciMVALpi, em atendimento às 
necessidades da secretaria Municipal de educação. contratada: Visa 
indústria Atacadista LTDA, valor: r$ 290.853,70. Maria das Graças 
de paiva – ordenadora de Despesas. preGÃo 101/2022, processo 
244/2022. recebimento de envelopes 01 e 02 até 14h dia 22 de dezem-
bro de 2022. objeto: registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de gelo em cubos. Tel.: (35) 3856-1250, transparencia.guape.
mg.gov.br. eliz regina Florêncio – ordenadora de Despesas

21 cm -06 1722469 - 1

Guarda-Mor

Câmara Municipal
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 1/22- PROCESSO 338/22
 Modalidade: menor preço por empreitada global. objeto: contratação 
de empresa especializada em engenharia civil ou arquitetura e urba-
nismo para ampliação e reforma do prédio da câmara Municipal de 
Guarda-Mor/MG. HoMoLoGo o presente evento em favor da lici-
tante ps Delta construtora eireLi - Me, cnpJ 24.387.004/0001-32, 
vencedora da tomada de preço 1/22, com valor global de r$ 330.259,47 
(trezentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e 
sete centavos), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Guar-
da-Mor/MG, 6/12/22. Alaor Ferreira de Araujo, presidente da câmara 
Municipal.

3 cm -06 1722057 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 022/2022 
– AMPLA PARTICIPAÇÃO – PROCESSO Nº 379/2022 

o Município de Guaxupé – MG torna pública a realização da ToMADA 
De preÇos 022/2022, processo nº 379/2022, menor preço, emprei-
tada por preço global, destinada à seleção e contratação de empresa 
na área de engenharia civil e/ou arquitetura para construção de oficina 
mecânica, lavador e infraestrutura para a usina de asfalto na secretaria 
de obras e serviços públicos no Município de Guaxupé/MG. o edital 
completo estará à disposição dos interessados na secretaria Munici-
pal 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 07 de dezembro de 2022 e também no 
site www.guaxupe.mg.gov.br, onde o edital completo poderá ser bai-
xado. entrega dos envelopes, até o dia 23 de dezembro de 2022, às 
09:00 horas, abertura no mesmo dia as 09:00 horas na sala de reuni-
ões 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 
se cadastrarem na prefeitura de Guaxupé até o dia20 de dezembro de 
2022 e realizarem a caução no valor de 1%(um por cento) do valor do 
objeto desta Tomada de preços para participação no certame. VisiTA 
TÉcnicA: Deverá ser agendada na secretaria Municipal de obras e 
serviços públicos, endereço rua Major Joaquim pedro, 39 – centro 
– Guaxupé/MG – fone (35) 3559-1089 com a servidora Fernanda para 
ser realizada entre os dias 08 de dezembro de 2022 a 22 de dezembro 
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 Administra-
ção de Guaxupé e no site www.guaxupe.mg.gov.br. Guaxupé, 06 de 
dezembro de 2022. Jair pereira Bastos Filho – secretário Municipal 
de Administração. 
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Heliodora

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
o município de Heliodora-MG, através da comissão Municipal de Lici-
tações, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público o 
pregão eletrônico nº 003/2022, para “Aquisição de 03 câmaras Frias 
para conservação de vacinas, destinadas ao setor de saúde do Municí-
pio”. Data de Abertura: 21/12/2022 às 10:00 horas, na plataforma da 
AMM Licita (https://ammlicita.org.br/). edital e informações no site 
da plataforma da AMM Licita e no site www.heliodora.mg.gov.br, ou 
junto à comissão Municipal de Licitações, no endereço praça santa 
isabel, nº 18, no horário das 09:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00, ou através 
do e-mail: prefeitura@heliodora.com.br. outras informações pelo tele-
fone (35) 3457-1262. Heliodora-MG, 07 de Dezembro de 2022. Dejair 
Batista de Aguiar - pregoeiro.
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Iapu

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 375/2020

 Modalidade: concorrência pública nº 003/2020 – pelo presente ins-
trumento, a prefeitura Municipal de iapu/MG, neste ato representado 
pelo seu prefeito Municipal, sr. José pereira Viana, comunica a assi-
natura do Terceiro TerMo ADiTiVo Quantitativo do contrato 
nº. 34/2021, no dia 11 de novembro de 2022, com a empresa cons-
TruTorA r FonsecA LTDA, cnpJ: 03.497.127/0001-56, perfa-
zendo um valor total do aditivo de r$0,43 (quarenta e três centavos), 
totalizando o montante de r$10.836.449,23 (dez milhões, oitocentos e 
trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e três cen-
tavos), sendo r$3.536.463,36, (três milhões, quinhentos e trinta e seis 
mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) oriun-
dos de recursos do contrato de repasse FunAsA nº 0239/2018 e r$ 
7.299.985,87 (sete milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos 
e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), oriundos de recursos 
do contrato de repasse BDMG nº 245.338/2018 - Através de con-
TrATo De repAsse BDMG/FunDAÇÃo renoVA. objeto da 
licitação é contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços e obras de engenharia na construção de sistema de esgotamento 
sanitário da cidade de iapu / MG, conforme planilhas e projetos, no 
âmbito do convenio FunAsA nº 0239/2018 – 1ª etapa, e contrato de 
repasse BDMG/BF nº 245.338/2018 renoVA municípios não reem-
bolsável – 2ª etapa. 06 de dezembro de 2022. JosÉ pereirA ViAnA. 
prefeito Municipal.
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Ibertioga

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022 

Finalidade: registro de preços para futura e eventual aquisição de apa-
relhos e utensílios domésticos. Abertura da sessão pública: 19/12/2022, 
às 09:00 (nove) horas. edital e informações:www.ibertioga.mg.gov.br 
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