
Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros quarta-feira, 01 de fevereiro de 2023 – 5 

Fronteira

Prefeitura Municipal

AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 014/2023

RP 010/2023 “MENOR PREÇO” Prefeitura Municipal de Fronteira - 
Aviso - edital de Licitação - preGÃo presenciAL nº 014/2023 
- rp 010/2023. “Menor preÇo” - o prefeito Municipal no uso de 
suas atribuições legais, torna público que receberá até às 08hrs20min 
do dia 15 de fevereiro de 2023, o credenciamento e os envelopes de 
propostas e habilitação, no protocolo central, sito na Av. Minas Gerais 
nº 110 - Centro - Fronteira/MG, referente ao Pregão Presencial, obje-
tivando o registro de preços para contratação de empresa para forneci-
mento de peças automotivas paralelas ou alternativas de alta qualidade, 
ocasionalmente originais e mão de obra mecânica, a serem utilizadas 
na manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves pertencentes à 
frota municipal e conveniados, por um período de 12 (doze) meses.

Fronteira/MG; 31 de janeiro de 2023
eLAine pinesso

pregoeira
4 cm -31 1744142 - 1

Fruta de Leite

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÕES.PREGÃO PRESENCIAL 
002/2023.PREGÃO PRESENCIAL 003/2023

A Prefeitura Municipal de Fruta de Leite/MG, torna público a realiza-
ção de licitações nas modalidades: PREGÃO PRESENCIAL 002/2023, 
tipo menor preço por Item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual Aquisição de Oxigênio Gás Medicinal e Recipientes de 
Armazenamento (cilindro) para uso nas unidades Básicas de saúde do 
Município de Fruta de Leite/MG, cujo credenciamento se dará às 08:00 
horas do dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2023. PREGÃO PRESEN-
CIAL 003/2023 tipo menor preço por Item, destinado ao REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual Aquisição de Materiais Esportivos para Ati-
vidades Recreativas e Premiações em Atendimento às Diversas Secre-
tarias do Município, cujo credenciamento se dará às 10:00 horas do dia 
14 (quatorze) de fevereiro de 2023. Maiores informações, bem como 
Editais completos, junto a Prefeitura Municipal de Fruta de Leite/MG, 
com sede na Avenida Montes claros, 900 - centro, e-mail licitacao@
frutadeleite.mg.gov.br e site frutadeleite.mg.gov.br

Fruta de Leite/MG, 1º de fevereiro de 2023
JosÉ cArDoso De oLiVeirA JÚnior

presidente da cpL
5 cm -31 1744128 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023
Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares torna 
pública a homologação do pregão presencial 000002/2023 - pAc 
000007/2023 - Registro de preço para futura e eventual aquisição de pão 
e demais itens descritos para a secretaria Municipal de obras e servi-
ços urbanos. em decorrência do exposto no processo de licitação a mim 
apresentado, homologo o seu objeto a licitante (pAGue BeM Menos 
superMercADo eireLi nos lotes 7, 8, 9, 10, 13 e 14 no valor 
total de R$ 804.700,00e VIEIRA CARVALHO ALIMENTOS LTDA 
nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 no valor total de r$ 1.076.400,00) Valor 
Total da licitação R$ 1.881.100,00 (um milhão oitocentos e oitenta e 
um mil cem reais). Governador Valadares, 31 de janeiro de 2023. Filipe 
rigo Diniz- secretário Municipal de Administração.

3 cm -31 1744186 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023
Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares torna 
pública a homologação do preGÃo presenciAL 000005/2023 - 
PAC 000010/2023 - Aquisição de cimento CP-II 40 para uso dos Depar-
tamentos da secretaria Municipal de obras e serviços urbanos. em 
decorrência do exposto no processo de licitação a mim apresentado, 
homologo o seu objeto a licitante (COMERCIAL BARROS GV LTDA 
nos lotes 1 e 2 no valor total de R$ 2.691.750,00) Valor Total da licita-
ção R$ 2.691.750,00 (dois milhões seiscentos e noventa e um mil sete-
centos e cinquenta reais). Governador Valadares, 31 de janeiro de 2023. 
Filipe Rigo Diniz- Secretário Municipal de Administração.

3 cm -31 1744174 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 7/23-PP 5/23

 Aquisição de combustíveis-Credenciamento: 14/2/23-8h. Proc. 
8/23-PP 6/23-Aquisição parc. de baterias-Credenciamento: 14/2/23-
10h. Proc. 9/23-PE 1/23- Aquisição de mobiliários escolares-TC/
PAR 2020.00528-6, TC de Emendas 202101647-6 e Emenda Par-
lamentar 37340007/2020-credenciamento: 14/2/23-9:30h. proc. 
11/23-TP 1/23-Execução de calçamento blocos sextavados V. das 
Cancelas-TC n° 1301002504/2022-SEINFRA-Habilitação: 23/2/23, 
9h.licitacaograomogol.mg@gmail.com–www.graomogol.mg.gov.br

2 cm -31 1744007 - 1

Grupiara

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE PUBLICIDADE DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 004/2023 Prefeitura Municipal 
de Grupiara/MG, Extrato de Publicidade de Contrato - Torna pública 
a execução de obra para recapeamento asfáltico em diversas ruas e 
Avenidas urbanas neste município, conforme contrato de repasse nº 
917781/2021 OGU/MDR/CAIXA, firmado entre o município de Gru-
piara/MG e o Ministério do Desenvolvimento regional, com execução 
prevista para 02 (dois) meses no ano de 2023, decorrente de procedi-
mento Licitatório nº 004/2023, TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023 e 
a empresa contratada: WM CONSTRUÇÕES & PAVIMENTAÇÕES 
LTDA. Valor global de R$ 427.891,86 (quatrocentos e vinte e sete mil 
oitocentos e noventa e um reais oitenta e seis centavos) e a vigência 
deste contrato é de 31/01/2023 a 31/03/2023. Dotação orçamentária: 
(549) 02.75.02.15.451.1224.1.0220.44.90.51 (pavimentação, recapea-
mento, Drenagem Pluvial, Meio-fio e Passeios).

Grupiara/MG, 31 de janeiro de 2023
ronALDo JosÉ MAcHADo

prefeito Municipal
4 cm -31 1743950 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO 

AO CONTRATO Nº 120/2022 - PROCESSO Nº 086/2022 
Tomada de Preços Nº 010/2022. OBJETO: Contratação de empresa 
para realização de obra de pavimentação com piso intertravado em 
bloco sextavado e drenagem superficial na AV. DOS IPÊS II, B. horto, 
Município de Guanhães/mg. Fornecedor: Benfort Premoldados e 
Materiais de construção Ltda. cnpJ: 10.638.254/0001-93. Vigência: 
28/01/2023 a 27/02/2023. Valor total do contrato: r$122.629,09 (cento 
e vinte e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e nove centavos), Data 
da assinatura: 26/01/2023. Mariana Teixeira Coelho Menezes - Presi-
dente da CPL/Pregoeira Oficial

3 cm -31 1744004 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 – AVISO DE LICITAÇÃO
encontra-se abertona sede do serviço Autônomo de água e esgoto, 
na Travessa dos Leões, nº 140, Centro, CEP 39.740-000, Guanhães/
MG, o PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2023. OBJETO: Aquisição de 
peças de reposição para bomba modelo KsB Meganorm 125-80-250 / 
80-250, inversor de frequência para quadro de comando elétrico e aqui-
sição com instalação de conjunto moto-bomba para recalque de água 
bruta, cuja sessão pública acontecerá no dia 14/02/2023 às 08h30min, 
na sala de reuniões do SAAE, no endereço supramencionado. Deta-
lhes da licitação encontram-se à disposição dos interessados, no ende-
reço acima, pelo telefone (33) 3421 1531, e-mail material@saaegua-
nhaes.com.br ou pelo site www.saaeguanhaes.com.br. Guanhães/MG, 
31/01/2023. (a) robson Barbosa - pregoeiro.

3 cm -31 1743871 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE EDITAIS. PROCESSO Nº. 002/2023 

pregão presencial nº. 009/2023. Menor preço do item. objeto: regis-
tro de preço para a prestação de serviços de realização de exames de 
ultrassonografia, pelo período de 12 (doze) meses. Data e hora de aber-
tura: 15/02/2023 às 9h. processo nº. 007/2023 – pregão presencial nº. 
010/2023. Menor Preço do Item. Objeto: Aquisição de secador de café 
conforme Convênio Mapa – Plataforma + Brasil nº. 903957/2020. Data 
e hora de abertura: 16/02/2023 às 9h. processo nº. 013/2023 – pregão 
presencial nº. 011/2023. Menor preço do item. objeto: registro de 
preço para a prestação de serviço de pessoa jurídica para apreensão, 
transporte, recolhimento e hospedagem em dependências próprias, de 
animais de médio e grande porte encontrados em logradouros públi-
cos, locais de acesso público ou em local indevido, para contratação 
eventual e futura no período de doze meses. Data e hora de abertura: 
17/02/2023 às 9h. processo nº. 014/2023 – chamamento público nº. 
001/2023. objeto: concessão de autorização de uso a título precário e 
oneroso de espaço para exploração comercial de 10 (dez) espaços para 
montagem de barracas ou trailers, na praça Dona sinhá, nesta cidade, 
durante os dias de carnaval – Guarafolia 2023 (17 a 21 de fevereiro de 
2023). Data e hora de abertura: 09/02/2023 às 9h. Luís José pereira 
– secretário Municipal de Administração - Laércio cintra nogueira – 
prefeito Municipal. 

5 cm -31 1744052 - 1

Igarapé

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2023

A prefeitura Municipal de igarapé comunica a realização do pregão 
eletrônico nº 05/2023, relativo ao processo Administrativo de compras 
n° 06/2023, nos moldes das Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993 
e Decreto Federal nº 10.024/19, com critério de julgamento de menor 
preço global por item. A abertura das propostas se dará às 09h do dia 
14/02/2023 e a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. Objeto Aquisição 
de containers em polietileno de alta densidade (peAD) para descarte de 
resíduos sólidos, destinados ao atendimento da Meta 1 do projeto iga-
rapé Resíduos, firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e a Pre-
feitura Municipal de Igarapé, de acordo com as condições estabelecidas 
no Termo de Referência, Anexo I do Edital, com participação exclusiva 
de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). O edital 
completo está disponível nos sites www.igarape.mg.gov.br, https://bll.
org.br/ e ainda, 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, tele-
fone (31) 3534-5357/55. A pregoeira, 31/01/2023.

4 cm -31 1744129 - 1

Iguatama

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE 

EDITAL – PROCESSO 09/2023 
O município De Iguatama torna público a retificação do edital referente 
ao processo 09/2023, pregão eletrônico 02/2023, tendo como objeto 
o registro de preços com maior de desconto sobre a tabela do sistema 
nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil (sinapi) do 
estado de minas gerais, atualizada mensalmente para futura e eventual 
aquisição de materiais de construção em geral, dentre eles: elétrico, ele-
trônico, materiais de acabamento, madeiras, artefatos de concreto, tin-
tas e materiais para pintura, vidros, esquadrilhas de alumínio, hidrossa-
nitários, para atender a diversas secretarias da administração municipal 
de iguatama. Considera-se retificada a descrição contida no critério de 
julgamento do edital de convocação, onde se lê: Tipo: menor preço por 
item; leia-se: maior percentual de desconto; onde se lê: com critério de 
julgamento de menor preço por lote; leia-se: com critério de julgamento 
de maior percentual de desconto; . A nova data de abertura será no dia 
09/02/2023 ás 09:00 horas. O extrato de retificação encontra- se dis-
ponível no site: www.iguatama.mg.gov.br ou no portal www.licitanet.
com.br Lucas Vieira Lopes – prefeito Municipal. 31/01/2023.

4 cm -31 1743913 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023. 
Processo 014/2023. O Município de Iguatama, torna público aquisição 
de equipamentos e, materiais de fisioterapia, eletroeletrônicos, móveis 
e computador completo para atendimento no Centro De Fisioterapia 
Municipal Do Município De iguatama. Acolhimento das propostas 
01/02/2023 à partir das 17:00 horas até 14/02/2023 às 09:00 horas; 
abertura das propostas de preços e início da sessão de disputa de pre-
ços dia 14/02/2023 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.igua-
tama.mg.gov.br. Setor de Licitações: (037)3353-2289. Lucas Vieira 
Lopes, 31/01/2023.

3 cm -31 1744060 - 1

Indaiabira

Câmara Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 01/2023 

contratação de empresa para prestação de serviços em suporte técnico 
contábil, para atender a câmara Municipal de indaiabira/MG, con-
forme termo de referência parte integrante do edital. Data 13/02/23 às 
09:00hrs. edital poderá ser retirado na sede da câmara, em dias úteis 
das 08 às 12hrs e das 14 às 17hrs no end: Rua Taiobeiras, 38 - Centro. 
Valdeci severino de sá – pres. da câmara. inf. (38) 3824-9122 - cama-
ramunicipalindaiabira@yahoo.com.br - 30/01/23.

2 cm -31 1744117 - 1

Ingaí

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 02/2023

inexigibilidade 02/2023, Aviso de credenciamento n.º: 01/2023. em 
atendimento a Legislação em vigor, Ratifico e Publico a Inexigibi-
lidade de Licitação para o credenciamento da empresa Diagnós-
tica Ltda, estabelecida na Avenida princesa do sul, nº 1900, Bairro 
Rezende, Varginha/MG, CEP 37062-442, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 26.001.891/0001-94, visando a prestação de serviços especializados 
na área da saúde, que consiste na execução de Exames Laboratoriais. 
Vigência: 01/02/2023 à 31/12/2023. ingaí/MG, 31/01/2023 – Giulliano 
ribeiro pinto – prefeito Municipal. 

3 cm -31 1744216 - 1

Itajubá

Consórcio Intermunicipal 
Multifinalitário da Microrregião 

do Alto Sapucaí - CIMASP
CONTRATO Nº 001/2023. 

objeto: prestação de serviços na área de consultoria de Gestão 
Pública em orientações técnicas nas áreas de compras, licitações, 
contratos, na implantação da Lei nº 14.133, de 01/04/21, para aten-
der AMAsp/ciMAsp. empresa: L & r Ass. e consult. empresarial, 
cnpJ: 09.635.504/0001-52. Vigência: 12 meses - 06/01/23. Valor: r$ 
1.600,00. carlos Alberto Morais - presidente do ciMAsp.

2 cm -31 1744191 - 1

Consórcio Intermunicipal de Saúde 
dos Municípios da Microrregião 
do Alto do Sapucaí - CISMAS

 PROCESSO Nº 001/2023 CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 001/2023

 edital de chamamento público para concessão de estágio como opor-
tunidade de aperfeiçoamento profissional aos estudantes matriculados e 
com frequência regular em curso de educação superior, conforme Pro-
grama de Estágio nos termos das regras e condições estabelecidos no 
edital. o edital completo estará disponível a partir do dia 01/02/2023, 
das 09:00 horas às 16:00 horas, na sede do cisMAs, situado à Av. 
Engenheiro Pedro Fonseca Paiva, nº 376, bairro Avenida, na cidade de 
Itajubá/MG ou pelo site: www.cismas.mg.gov.brInformações pelo tele-
fone (35) 3622-1007 e e-mail: contabilidade@cismas.mg.gov.br.

3 cm -31 1743837 - 1

Itamarandiba

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2023 

 Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diversos para atender ao 
programa de alimentação escolar durante o ano de 2023 no municí-
pio de itamarandiba/MG. início recebimento propostas à partir de: 
01/02/2023. início da sessão de lances: 13.01.2023 as 09:00 horas no 
endereço web: http://licitar.digital os interessados poderão retirar gra-
tuitamente o edital completo nos endereços web: http://licitar.digital, 
www.itamarandiba.mg.gov.br ou através do e-mail: licitacao@itama-
randiba.mg.gov.br. Informações e esclarecimentos: (38) 3521.1063.

2 cm -31 1744019 - 1

 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0004/2023 
– INEXIGIBILIDADE Nº 0011/2023

OBJETO: Credenciamento para contratação de empresas para a presta-
ção de Serviços Médicos (Plantões médicos, Consultas Médicas espe-
cializadas, sobreavisos e outros). início credenciamento: 31/01/2023. 
PERIODO CREDENCIAMENTO: 31/01/2023 a 31/12/2023. Todos 
os interessados em credenciar poderão obter cópia completa do edi-
tal no Depto. De Licitações da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, 
sita a Rua Tabelião Andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG. O edital 
completo poderá ser obtido também no site www.itamarandiba.mg.gov.
br. poderá ser solicitado pelo e-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.
br. Informações complementares poderão ser obtidas através do e-mail 
supra ou através do fone: (38) 3521.1063. Dorian José Damon Alves de 
Abreu – Presidente Comissão Licitações

3 cm -31 1744192 - 1

EDITAL CONVOCAÇÃO
o município de itamarandiba/MG, através do presente termo, con-
VocA todos os fornecedores de bens e serviços, pessoas físicas ou 
jurídicas, que tenham interesse em realizar fornecimentos ou presta-
ção de serviços junto ao município de Itamarandiba, que realizem o 
Cadastro de Fornecedor. O edital para a realização do cadastro de for-
necedores encontra-se disponibilizado no portal do município: www.
itamarandiba.mg.gov.br. O interessado que providenciar sua inscrição 
ou atualização receberá um certificado de registro cadastral (CRC), 
que terá validade de 12(doze) meses. Esclarecimentos adicionais pode-
rão ser obtidos através do fone (38) 3521.1063 ou email: licitacao@
itamarandiba.mg.gov.br. José Adilson oliveira – sec. planejamento e 
Gestão.

3 cm -31 1744210 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2023
partes: Município de itamarandiba e Hospital de itamarandiba. 
objeto: convenio de mutua cooperação com o objetivo de possibili-
tar a entidade para manutenção de unidade de cuidade prolongado e 
saúde mental – UCP. Emenda parlamentar – Portaria N° 742 de 05 de 
abril de 2022 do Ministerios da saúde Valor: r$250.639,20 - Dotação 
orçamentaria: 06.02.01.10.302.0011.2033.33.50.43.00: 30/01/2023. 
VIGÊNCIA: 11 meses prorrogável. SIGNATÁRIOS: Luiz Fernando 
Alves (Prefeito Municipal de Itamarandiba) e Jean Paul Freire Pavie 
(presidente/provedor).

3 cm -31 1744059 - 1

Itamogi

Prefeitura Municipal
 ABERTURA DE LICITAÇÃO PROC. Nº 30/23 

Chamada Pública nº 01/23, abertura dia 23/02/23, 10h, para “Aqui-
sição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 
11.947/09”. o edital está à disposição dos interessados na sede da pre-
feitura Municipal de itamogi/MG, à rua olímpia e. M. Barreto nº 392, 
Lago Azul das 09h às 16h e no site www.itamogi.mg.gov.br. Maio-
res informações telefone (35) 3534-1104 e-mail licitacao@itamogi.
mg.gov.br. 01/02/23 - ronaldo pereira Dias - prefeito

2 cm -31 1743997 - 1

Itaobim

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº. 001/2023.
 O Município de Itaobim/MG – torna público que realizará licitação 
na Modalidade Pregão Eletrônico - Tipo: menor preço por Lote – para 
registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de mol-
dagem, confecção e instalação de próteses dentárias com fornecimento 
de material e mão de obra especializada. A abertura dos envelopes dar-
se-á no dia: 17/02/2023, às 09h. LocAL DA sessÃo pÚBLicA: pla-
taforma de licitações: www.licitardigital.com.br. Edital disponível nos 
sites: www.licitardigital.com.br e www.itaobim.mg.gov.br. pregão ele-
trônico nº. 001/2023 - pAL nº. 029/2023, esclarecimentos e informa-
ções no site: www.licitardigital.com.br, no e-mail: licitacao@itaobim.
mg.gov.br ou pelos telefones: (33) 3734-1157 / 3734-1397. claucio 
Melgaço Damasceno - pregoeiro. 

3 cm -31 1744090 - 1

Itatiaiuçu

Câmara Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023, 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023

 Partes: Câmara Municipal de Itatiaiuçu eActcon Soluções Web Ltda - 
epp, cnpJ 07.051.313/0001-18. objeto: contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de cessão de licença e direito de uso 
de software-web (Sítio Eletrônico Oficial - Portal da Câmara Munici-
pal de itatiaiuçu) e respectiva hospedagem na internet (rede mundial 
de computadores) pública e de serviços de suporte técnico por tempo 
determinado, observados os prazos máximos para a prestação de ser-
viços, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempe-
nho e qualidade definidos no Anexo I – Termo de Referência. Valor do 
contrato: r$ 10.260,00 (dez mil duzentos e sessenta reais). Vigência: 
13/01/2023 a 13/01/2024.

3 cm -26 1742105 - 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 320230131203245025.


