
 4 – terça-feira, 06 de dezembro de 2022 diário dos municípios mineiros minas Gerais 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 361/2022 

CONCORRÊNCIA Nº. 037/2022
objeto: contratação de empresa especializada em obras civis, com for-
necimento de materiais, equipamentos e mão de obra qualificada para 
a pavimentação de vias no bairro Grajaú - pró Transporte no municí-
pio de Divinópolis/MG. TerMo De HoMoLoGAÇÃo. Homologo a 
presente licitação, com a adjudicação do objeto à empresa: Gonçalves 
Xavier engenharia eireli. Divinópolis, 05 de dezembro de 2022.paulo 
José silva - secretário Municipal de Fiscalização de obras públicas e 
planejamento.

3 cm -05 1721879 - 1

EXTRATO DA ATA DE DELIBERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 028/2022

processo Licitatório nº. 310/2022.objeto: contratação de empresa espe-
cializada em obras civis, com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra para substituição de cobertura e estrutura de cobertura no 
centro de saúde itaí, no município de Divinópolis/MG. Após análise da 
seara técnica, ficam habilitadas a seguir no certame: Ampla Engenha-
ria e comércio eireli-epp, construtora cnT Ltda, cTHT Brasil Ltda, 
McM empreendimentos eireli e soluções engenharia, construções e 
estruturas Metálicas eireli. A ata em seu inteiro teor, encontra-se dispo-
nível no site: www.divinopolis.mg.gov.br. Divinópolis, 30 de novem-
bro de 2022. Jonas de Alcantara Azevedo – presidente cpL.

3 cm -05 1721876 - 1

RETIFICAÇÃO.PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 425/2022
pregão eletrônico nº. 250/2022 - código uAsG 984445 –comunica-
mos a quem possa interessar que o Processo Licitatório acima foi retifi-
cado, excluindo-se a exigência “roi (região de interesse)” presente na 
especificação do material “NVD Gravador 16 canais digitais de vídeo 
em rede”, exposto no item 13 e 36 do Anexo i do edital e item 4.2 
do Termo de referência.Altera-se adata 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, 05 de 
dezembro de 2022. Lorran Alexandre Tavares. pregoeiro Municipal.

3 cm -05 1721881 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 354/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº. 033/2022

objeto: contratação de empresa especializada com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra qualificada para a execução do 
muro de arrimo da quadra Arena serra Verde, localizado no encontro da 
rua Gustavo cândido e Av. dos rouxinóis, bairro serra Verde no muni-
cípio de Divinópolis/MG. TerMo De HoMoLoGAÇÃo. Homologo 
a presente licitação, com a adjudicação do objeto à empresa: pMMX 
enGenHAriA LTDA. Divinópolis, 05 de dezembro de 2022.paulo 
José silva - secretário Municipal de Fiscalização de obras públicas 
e planejamento.

3 cm -05 1721877 - 1

EXTRATO DA ATA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 56/2022
concorrência pública (leilão) nº. 02/2022. objeto:alienação do imó-
vel de propriedade do município de Divinópolis relacionado no Anexo 
I do edital, cuja autorização específica decorre da Lei Municipal nº. 
8.178/2016 e seus modificadores.Não havendo interessados no presente 
certame, a licitação foi declarada deserta.Divinópolis, 05 de dezembro 
de 2022. Jonas de Alcantara Azevedo-presidente cpL. 

2 cm -05 1721883 - 1

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 muni-
cipal professor Bahia e da escola Municipal Dr. sebastião Gomes Gui-
marães 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. Divinópolis, 05 de dezembro de 2022. 
Jonas de Alcantara Azevedo – presidente cpL.

3 cm -05 1721880 - 1

Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região Ampliada 
Oeste para Gerenciamento 
do Serviço de Urgência e 

Emergência - CIS-URG OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022
o cis-urG oesTe torna pública a realização daLicitação na Moda-
lidade preGÃo presenciAL nº 023/2022, processo Licitatório nº 
024/2022, Tipo Menor preço por Lote, cujo objeto é “registro de pre-
ços, visando futuro e eventual ForneciMenTo De MeDicAMen-
Tos para a manutenção das atividades do cis-urG oesTe/sAMu 
192, através do MAior percenTuAL De DesconTo sobre os 
preços constantes na tabela oficial de medicamentos cmed/anvisa, www.
anvisa.gov.br, preço fábrica, exceto da clase terapeutica b1d fibrinolíti-
cos (alteplase e tenecteplase).”. o credenciamento e o recebimento dos 
envelopes será no dia 16 de dezembro de 2022, a partir das 08h00min. 
o edital em sua íntegra encontra-se a disposição no site www.cisurg.
oeste.mg.gov.br, na sede do cis-urG oesTe situada na praça pedro 
Xisto Gontijo, nº 550 – centro, Divinópolis/MG – cep: 35.500-049, ou 
por email licitacao@cisurg.oeste.mg.gov.br. Julio Takashi Yamacuti – 
pregoeiro e equipe. Divinópolis, 02 de dezembro de 2022.

4 cm -05 1721572 - 1

Divisa Nova

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N°261/2022
 processo Licitatório n°66/2022 – Tomada de preços nº03/2022 – 
objeto: construção de Garagem destinada aos veículos do transporte 
escolar. contratada: construtora efercon eireli, inscrita no cnpJ sob o 
nº 18.449.040/0001-80. Data da assinatura: 28/11/2022. Valor do con-
trato: r$465.970,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e 
setenta reais). José Luiz de Figueiredo - prefeito Municipal

2 cm -02 1720971 - 1

Dom Joaquim

Prefeitura Municipal
INTENÇÃO DE ADESÃO À ARP 080/2022 DO CODANORTE

processo LiciTATorio 76/2022, objeto: Adesão à Arp nº 
080/2022 do Consorcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desen-
volvimento Ambiental sustentável do norte de Minas (coDAnorTe), 
para aquisição de dois veículos de 5 lugares atendendo a solicitação da 
secretaria Municipal de saúde com recursos da resolução ses/MG 
nº 8.096, De 18 De ABriL De 2022, e a secretaria Municipal de 
educação com recursos próprios, que teve como signatária a empresa 
strada Veículos e peças Ltda, inscrita no cnpJ: 01.654.749.0001/15. 
outras informações pelo (31) 3866-1212, patrícia Teixeira – pregoeira 
Oficial.

3 cm -05 1721781 - 1

Felisburgo

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 032/2022

A 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 Muni-
cipal de saúde. Abertura dia 20/12/2022, às 08:00hrs. informações na 
sede da prefeitura Municipal localizada a Av. Brasil, nº 969, centro ou 
pelo site www.felisburgo.mg.gov.br.

 ideuvan de souza Avelar - prefeito Municipal.
2 cm -05 1721650 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 179/2022

MOD. CONCORRÊNCIA Nº 008/2022
Tipo: Melhor técnica. objeto: seleção da proposta mais vantajosa para 
a contratação não onerosa de licenciamento de uso de sistema de ges-
tão de consignações em folha de pagamento (sistema de consignações), 
por meio de contrato de prestação de serviços junto à empresa especia-
lizada, 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 envelo-
pes 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.

3 cm -05 1721677 - 1

Frei Gaspar

Prefeitura Municipal
INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
022/2022, CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É O CODANORTE

pregão presencial nº 007/2022- processo Licitatório nº. 018/2022. 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição veículos 
adaptados, zero km, primeiro emplacamento, para atender as neces-
sidades dos municípios consociados ao coDAnorTe. Fornece-
dor: MABeLÊ coMercio De VeicuLos eireLi, Frei Gaspar, 
05/12/2022. edson Alves dos santos - prefeito Municipal. 

2 cm -05 1721615 - 1

Gameleiras

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 46/2022
o Município De GAMeLeirAs/MG, torna público que fará reali-
zar pregão presencial nº srp 46/2022, no dia 19 de dezembro de 2022, 
às 08h00min horas, na sede da prefeitura de Gameleiras/MG, locali-
zada na praça são Francisco, nº 102 - centro - Gameleiras/MG, tipo 
menor preço por item. objetivando o registro de preços para a con-
TrATAÇÃo 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

Gilmar rodrigues oliveira
prefeito Municipal

3 cm -05 1721763 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 148/2022 

- AVISO DE LICITAÇÃO
o município de Gonzaga torna público que realizará o processo Lici-
tatório 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. 
Efigênia Maria Magalhães - Prefeita Municipal.

3 cm -05 1721623 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2022

Aviso de 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 ser-
viço 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 edu-
cação 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. Flo-
riano 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, 05 de dezembro de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

5 cm -05 1721740 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 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-Julga-
mento daspropostas: 22/12/2022, 09:30.licitagraomogol.mg@gmail.
com-www.graomogol.mg.gov.br-www.portaldecompraspublicas.com.
br.

2 cm -05 1721784 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – PROCESSO 

109/2022 – INEXIGIBILIDADE Nº 009/2022
o Município de Guanhães/MG, através da comissão permanente de 
Licitação, torna público que fará a aquisição de Mesas Digitais edu-
cacionais – playtable para atender de forma interativa aos alunos da 
rede municipal de ensino coordenados através da secretaria Municipal 
de educação. contratado: Adonai Mercado eireli, inscrita no cnpJ nº 
03.579.204/0001-17. Valor do contrato: r$ 959.680,00 (novecentos e 
cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais). Data da sessão de jul-
gamento: 23/11/2022 ás 10h:00. Mariana Teixeira coelho Menezes - 
presidente da comissão permanente de Licitação.

3 cm -05 1721524 - 1

EXTRATO DE CONTRATO 0150/2022 
processo 00114/2022 – inexigibilidade nº 0010/2022. objeto: Aquisi-
ção de serviço de manutenção preventiva e corretiva das câmaras frias 
para atender à secretaria Municipal de saúde/Vigilância em saúde. 
Fornecedor: seLeTro serVicos eLeTroTecnicos inDusT 
e coMerciAL LTDA – cnpJ 64.427.016/0001-68. Vigência: 
05/12/2022 a 04/12/2023. Valor total do contrato: r$ 71.400,00. Data 
da assinatura:01/12/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presi-
dente da CPL/Pregoeira Oficial.

2 cm -05 1721977 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – AVISO DE LICITAÇÃO
o serviço Autônomo de Agua e esgoto de Guanhães-MG, torna público 
para conhecimento dos interessados, o preGÃo eLeTrÔnico nº. 
004/2022. oBJeTo: registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de reagentes, vidrarias e acessórios para laboratório, cuja sessão 
pública acontecerá no dia 20/12/2022 às 08h30min, através da plata-
forma www.comprasbr.com.br. o edital, anexos e detalhes da licitação 
encontram-se à disposição dos interessados, na seção de compras e 
Licitações, pelo telefone (33) 3421 1531, e-mail material@saaegua-
nhaes.com.br ou pelo site oficial da autarquia www.saaeguanhaes.com.
br . Guanhães/MG, 05/12/2022. (a) robson Barbosa - pregoeiro.

3 cm -05 1721820 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 021/2022 

– AMPLA PARTICIPAÇÃO – PROCESSO Nº 373/2022 
o Município de Guaxupé – MG torna pública a realização da ToMADA 
De preÇos 021/2022, processo nº 373/2022, menor preço, emprei-
tada por preço global, destinada à seleção e contratação de empresa 
na área de engenharia civil e/ou arquitetura para construção do muro 
de fechamento, fechamento com grade e estacionamento – bloquete, 
guias, calçadas, da futura sede da secretaria de saúde, no 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, cen-
tro, Guaxupé/MG, fone (35) 3559-1021, a partir do dia 06 de dezem-
bro de 2022 e também no site www.guaxupe.mg.gov.br, onde o edital 
completo poderá ser baixado. entrega dos envelopes, até o dia 22 de 
dezembro de 2022, às 09:00 horas, abertura no mesmo dia as 09:00 
horas na sala de reuniões da secretaria Municipal de Administração 
da prefeitura de Guaxupé, situada na Av. conde ribeiro do Valle, 113 – 
pavimento superior, centro, Guaxupé, Minas Gerais, devendo as empre-
sas interessadas se cadastrarem na prefeitura de Guaxupé até o dia19 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 cer-
tame. VisiTA TÉcnicA: Deverá ser agendada na secretaria Munici-
pal 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 07 de dezembro de 2022 a 21 
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 Admi-
nistração de Guaxupé e no site www.guaxupe.mg.gov.br. Guaxupé, 05 
de dezembro de 2022. Jair pereira Bastos Filho – secretário Municipal 
de Administração.

7 cm -05 1721685 - 1

Guimarânia

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: 

97/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022.
oBJeTo: contratação de empresa especializada para manutenção pre-
ventiva e corretiva, com reposição de peças dos equipamentos dos con-
sultórios 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 licita-
ções, na rua Guimarães, nº 280. informações: 34 – 3834-2000.

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 reti-
radas 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.

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.guimara-
nia.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município, portal da 
licitanet: www.licitanet.com.br, solicitado pelo e-mail licitacao@gui-
marania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor 
de licitações, na rua Guimarães, nº 280. informações: 34 – 3834-2000.

processo Licitatório: 100/2022. pregão eletrônico rp nº 48/2022. 
oBJeTo: registro de preços para futura aquisição parcelada de medi-
camentos 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 transpa-
rência 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.

processo Licitatório: 101/2022. pregão eletrônico rp nº 49/2022. 
oBJeTo: registro de preços para futura aquisição parcelada de mate-
riais 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 transpa-
rência 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.

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 seto-
res da secretaria Municipal de saúde de Guimarânia. ABerTurA: 
22.12.2022 às 09:00 horas. o edital e proposta digital podem ser reti-
radas 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 interes-
sado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº 280. informações: 
34 – 3834-2000.

processo Licitatório: 103/2022. inexigibilidade por credenciamento nº 
11/2022. OBJETO: Chamamento Público, para fins de credenciamento 
de pessoas jurídicas de direito privado, interessadas em prestar servi-
ços aos sistema Único de saúde, de forma complementar e serviços de 
apoio diagnóstico em análises clínicas, especificadamente do Grupo 02 
– procedimentos com finalidade diagnóstica, Sub Grupo 02.02 – Diag-
nóstico em laboratório clínico, junto a secretaria Municipal de saúde 
de Guimarânia/MG. ABerTurA: 20.12.2022 às 14:00 horas. o edital 
e proposta digital podem ser retiradas no site do município no ende-
reço: 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.

processo Licitatório: 104/2022. pregão eletrônico nº 104/2022. 
oBJeTo: registro de preços para possível (is) contratação(ões) de 
empresa(s) especializada(s) em serviços de locação de tendas, ilumina-
ção, sonorização, palcos e banheiros químicos, para atender as neces-
sidades da administração pública. ABerTurA: 23.10.2022 às 09:00 
horas. o edital e proposta digital podem ser retiradas no site do muni-
cípio 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.

processo Licitatório: 105/2022. pregão eletrônico rp nº 52/2022. 
oBJeTo: registro de preços para futuras e eventuais aquisições par-
celadas de matéria de limpeza, destinados ao atendimento de todos 
os departamentos municipais, conforme quantidades, especificações 
e condições constantes do Termo de referência, Anexo i do edital. 
ABerTurA: 20.10.2022 às 09:00 horas. o edital e proposta digital 
podem ser retiradas no site do município no endereço: www.guimara-
nia.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município, portal da 
licitanet: www.licitanet.com.br, podendo ser solicitado pelo e-mail lici-
tacao@guimarania.mg.gov.br, ou retirado pessoalmente por qualquer 
interessado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº 280. informa-
ções: 34 – 3834-2000.

processo Licitatório: 106/2022. concorrência nº 17/2022. oBJeTo: 
contratação de empresa para execução de obras de recuperação e 
adequação de estradas vicinais, objeto do contrato de repasse nº 
910673/2021/Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento/
caixa, operação 1076498-18/2021. processo deserto sob nº 75/2022. 
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