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EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
- Trigésimo nono Termo Aditivo ao Termo de credenciamento nº 
06-001/2017. Data da Assinatura: 05/10/2022. partes: pMBc X insTi-
TUTO SOCIAL MAIS SAÚDE. Objeto: O presente Termo Aditivo tem 
por objeto a alteração do prazo de referência da avaliação dos indicado-
res para o pagamento do repasse da segunda parcela correspondente a 
1/3 (um terço) do valor mensal. o termo aditivo encontra-se disponível 
na íntegra no portal do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br – 
Licitação – nº da Dispensa – Termos Aditivos.
- Trigésimo oitavo Termo Aditivo ao Termo de credenciamento nº 
06-001/2017. Data da Assinatura: 04/10/2022. partes: pMBc X ins-
TITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE. Objeto: Acrescer a realização de 60 
(sessenta) cirurgias de catarata, totalizando 30 (trinta) procedimentos 
mensais, iniciando-se no corrente mês e finalizando no mês de novem-
bro. Fica acrescido o valor máximo de aporte mensal, a quantia de r$ 
27.000,00 (vinte sete mil reais), referente a 30 cirurgias de catarata no 
valor unitário de r$ 900,00 (novecentos reais). o termo aditivo encon-
tra-se disponível na íntegra no portal do Município - www.baraodeco-
cais.mg.gov.br – Licitação – nº da Dispensa – Termos Aditivos.
- Décimo Termo Aditivo ao contrato nº 03-010/2021. Data da Assi-
natura: 14/10/2022. partes: pMBc X DiMinAs consTruÇÕes 
EIRELI. Objeto: Fica prorrogado o prazo contratual por 2 (dois) meses, 
encerrando-se o presente instrumento em 31/12/2022. o termo aditivo 
encontra-se disponível na íntegra no portal do Município - www.barao-
decocais.mg.gov.br – Licitação – nº da Dispensa– Termos Aditivos.
-contrato nº 10-004/2022. Data da Assinatura: 20/10/2022. partes: 
PMBC X CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA. Objeto: 
futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de máquinas, equipamentos e veículos pesados, 
com condutor, com e sem combustível, para atender os municípios inte-
grantes do CONSMEPI, pelo período de 12 meses, conforme especifi-
cações constantes do Termo de referência, anexo ao edital do pregão 
Eletrônico nº 008/2021, conforme descritivo da Ata de Registro de Pre-
ços nº. 32/2021, oriunda do processo Licitatório nº 027/2021 modali-
dade Pregão Eletrônico nº. 008/2021, realizado pelo CONSMEPI, para 
atendimento à secretaria Municipal de obras e saneamento. o contrato 
encontra-se disponível na íntegra no portal do Município - www.barao-
decocais.mg.gov.br – Licitação – nº do pregão– contratos.
-contrato nº 10-005/2022. Data da Assinatura: 19/10/2022. partes: 
PMBC X CONSTRUTORA MADEMA EIRELI EPP. Objeto: futura e 
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de locação de máquinas, equipamentos e veículos pesados, com con-
dutor, com e sem combustível, para atender os municípios integrantes 
do CONSMEPI, pelo período de 12 meses, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência, anexo ao edital do Pregão Eletrô-
nico nº 008/2021, conforme descritivo da Ata de registro de preços 
nº. 29/2021, oriunda do processo Licitatório nº 027/2021 modalidade 
Pregão Eletrônico nº. 008/2021, realizado pelo CONSMEPI, para aten-
dimento à secretaria Municipal de obras e saneamento. o contrato 
encontra-se disponível na íntegra no portal do Município - www.barao-
decocais.mg.gov.br – Licitação – nº do pregão– contratos.
- Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 02-006/2022. Data da Assi-
natura: 19/10/2022. partes: pMBc X consTruTorA MADeMA 
EIRELI EPP. Objeto: Fica alterada a Cláusula Quinta do contrato, 
restando convencionado um acréscimo de 25% dos itens 06 (lote 5), 
18 (lote 14) e 23 (lote 17), passando às seguintes quantidades: 2.1.1 – 
item 06 (lote 5), passando de 4.000 Hr/mês para 5.000 Hr/mês, pos-
suindo o valor unitário de r$ 199,07 (cento e noventa e nove reais e 
sete centavos), perfazendo o valor acrescido do item no importe de r$ 
199.070,00 (cento e noventa e nove mil e setenta reais); 2.1.2 – item 18 
(lote 14), passando de 5.760 Hr/mês para 7.200 Hr/mês, possuindo o 
valor unitário de r$ 142,75 (cento e quarenta e dois reais e setenta e 
cinco centavos), perfazendo o valor acrescido do item no importe de 
r$ 205.560,00 (duzentos e cinco mil, quinhentos e sessenta reais) 2.1.3 
– item 23 (lote 17), passando de 1.440 Hr/mês para 1.800 Hr/mês, 
possuindo o valor unitário de r$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 
perfazendo o valor acrescido do item no importe de r$ 90.000 (noventa 
mil reais). o termo aditivo encontra-se disponível na íntegra no portal 
do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br – Licitação – nº do pre-
gão – Termos Aditivos.

15 cm -25 1706340 - 1

Barbacena

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PE 107/2022 – PRC 196/2022

oBJeTo: contratação de empresa para locação e instalação de elemen-
tos decorativos para o evento sonho de natal. Abertura: 11/11/2022 às 
09:00h. informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br - Marcos Vini-
cius do carmo – Diretor de Licitações.

1 cm -25 1706369 - 1

Consórcio de Desenvolvimento 
da Área dos Municípios da 

Microrregião da Mantiqueira 
- CODAMMA

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA 
DE LICITAÇÃOPROCESSO Nº 013/2022 

Concorrência Pública nº 001/2022, Registro de Preço Objeto: Consiste 
no registro de preços para eventual e futura contratação para execução 
de obras e serviços de engenharia elétrica, para construção de exten-
são, ampliação e modificação de redes de iluminação pública, distribui-
ção de energia elétrica urbana e rural, dos municípios consorciados que 
compõem o codamma.
considerando a eleição do 2º Turno no Brasil, será no dia 30/10/2022. 
considerando, ponto facultativo no dia 31/10/2022, no município de 
Barbacena/MG, sede do consórcio.
Fica prorrogado o prazo de abertura de licitação referente a concorrên-
cia pública nº 01/2022, para 03/11/2022 (quinta-feira) às 09:30, na sala 
de licitações do consórcio. Barbacena/MG 25/10/2022. pedro paulo 
Moreira Teles – presidente da cpL.

4 cm -25 1706060 - 1

Barra Longa

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022. 

Aviso de Licitação. Através da presidente da cpL, faz tornar público 
que irá realizar licitação, menor preço global. oBJeTo: contratação 
de empresa para prestação de serviços de reforma da escola Municipal 
córrego Grande, localizada na comunidade do paiol do cunha, perten-
cente ao município de Barra Longa, cuja sessão de abertura de enve-
lopes se dará em 23/11/2022 às 8:00 horas, no prédio da sede da pre-
feitura, situada na rua Matias Barbosa, nº 40, centro. o edital poderá 
ser retirado no site www.barralonga.mg.gov.br. Ariany Ferreira costa, 
presidente da cpL. Barra Longa/MG, 25 de outubro de 2022.

3 cm -24 1705598 - 1

Belo Horizonte

Companhia Urbanizadora 
de Habitação de Belo 
Horizonte - URBEL

AVISO DA LICITAÇÃO URBEL/SMOBI PE 006/2022
Processo N.º 01-056.064/22-34. Objeto: Serviços de Levantamento 
Topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taqua-
ril. credenciamento: até às 08h do dia 11 de novembro de 2022.recebi-
mento das propostas comerciais: até às 08h30min do dia 11 de novem-
bro de 2022.sessão pública de lances: aberta às 10h30min do dia 11 de 
novembro de 2022.o pregão será realizado em sessão pública por meio 
da Internet. Para participar do pregão eletrônico, os interessados deve-
rão cadastrar-se junto às agências do Banco do Brasil, para obtenção 
da chave de acesso. o texto integral do edital e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e https://
prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, no campo obras e infraestrutura, e na 
suAD – protocolo Geral da urBeL, localizada em Belo Horizonte/ 
MG, na Av. do contorno, 6.664, 1º Andar, savassi, segunda a sexta-
feira, de 09h às 15h, onde serão obtidos em meio digital, mediante 
agendamento prévio com o pregoeiro, por meio do fornecimento pelo 
interessado de um cD-r ou DVD-r não utilizado ou por cópia repro-
gráfica, com a comprovação de recolhimento do valor conforme pre-
visão editalícia.

 Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022.
Leandro césar pereira

 secretário Municipal de obras e infraestrutura
5 cm -24 1705654 - 1

Consórcio Intermunicipal 
Aliança para a Saúde - CIAS

EXTRATO DO CONTRATO N° 014/2022 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 021/2022 – DISPENSA N° 013/2022.

Objeto:Contratação da empresa Telefônica Brasil S.A. para prestação de 
serviço de internet banda larga, fibra ótica, velocidade 240 a 300 mega-
bytes para a sede do consórcio intermunicipal Aliança para a saúde. 
Partes: Consórcio x Telefônica Brasil S/A; Vigência: 17.11.2023. Valor: 
r$ 1.319,88. BH/MG, 24/10/2022. Diran rodrigues de souza Filho – 
secretário executivo.

2 cm -25 1706485 - 1

Betim

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 01/2022 -
pAc 084/2022 - Tipo TÉcnicA e preÇo. o Município de Betim, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade acima, cujo objeto é a Concessão de Uso do 
Mercado central de Betim, a título oneroso, localizado na rua Amim 
Fares Debian, n° 170, centro, Betim, cep: 32.550-770, para explora-
ção de atividade mercantil, mediante contrapartida, cabendo ao con-
cessionário à execução da reforma, restauração e ampliação do Mer-
cado central. Abertura dia 14/12/2022 às 10:00h. edital no site www.
betim.mg.gov.br. informações, telefone (31) 3512.3052 ou 3512.3044 
- presidente. 24/10/2022.

3 cm -25 1706061 - 1

Fundo Municipal de Saúde
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 – PAC Nº 61/2022. 

Objeto: Aquisição de material de ortopedia geral. Abertura de pro-
posta dia 16/11/22 às 10:00h. edital completo no site: www.licitaco-
es-e.com.br do Banco do Brasil S/A com número de identificação no 
BB 960128 e, no portal da prefeitura de Betim pelo site www.betim.
mg.gov.br. informações: (31)3512-3319 – superintendência de supri-
mentos – 24/10/2022.
Pregão Eletrônico nº 24/2022 – PAC nº 67/2022.SUSPENSÂO. Objeto: 
Aquisição de sacos plásticos.Em razão de impugnação, fica suspensa a 
licitação. posteriormente poderá ser publicada nova data de abertura. 
pregoeiro – 24/10/2022.

3 cm -25 1705953 - 1

Boa Esperança

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO BF Nº 352708/2022.

partes: prefeitura Municipal de Boa esperança/MG e Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais S.A. Objeto: Investimento em obras de 
infraestrutura urbana. Valor: r$3.500.000,00. Vigência: 78 meses, com 
carência de 12 meses e amortização de 66 meses. Legal: Lei Autoriza-
dora nº 5635, de 09 de Jun. de 2022. Hideraldo Henrique silva, pre-
feito Municipal.

2 cm -25 1706288 - 1

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2022. 
Tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de estudo de capacidade de carga do Lago dos Encantos, obje-
tivando o entendimento e limitação do uso turístico que o lago pode 
suportar, para preservação do recurso natural entre a atividade turística 
e os impactos sociais, econômicos e ambientais gerados pelo turismo. 
entrega dos envelopes: até às 09h:00min de 09/11/2022. edital e ane-
xos no site: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes. informações: (35) 
3851-0314. Hideraldo Henrique silva, prefeito Municipal.

2 cm -25 1706279 - 1

Bocaiuva

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO.
PROCESSO LICITATÓRIO 124/22. 

TOMADA DE PREÇOS 14/22.  Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para execução de obra de reforma do posto de saúde do Dis-
trito de sentinela. sessão dia 18/11/22 ás 09:00 h. processo Licitató-
rio 153/22. Tomada de Preços 18/22. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução de obra de construção de ponte sobre o rio 
são João no distrito de Terra Branca. sessão dia 16/11/22 ás 09:00 h. 
edital disponível no site bocaiuva.mg.gov.br e pelo e-mail licitacao@
bocaiuva.mg.gov.br. Bianca souza rodrigues, membro da cpL.

3 cm -25 1706232 - 1

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO.
PROCESSO LICITATÓRIO 181/22. 

PREGÃO ELETRÔNICO 111/22.  Objeto: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos através de desconto tabela Anvisa/cMeD 
para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde. AViso 
DE LICITAÇÃO. Processo Licitatório 198/22. Pregão Eletrônico 
122/22. Objeto: Registro de preços para aquisição de material para 
pavimentação para atender a secretaria municipal de obras, infraes-
trutura e urbanismo. sessão dia 16/11/22 ás 14:00 h. processo Lici-
tatório 191/22. Pregão Eletrônico 117/22. Objeto: Registro de preços 
para aquisição de equipamentos e material de consumo para a farmácia 
básica do município atendendo a resolução ses nº 7874. sessão dia 
21/11/22 ás 09:00 h. Processo Licitatório 186/22. Pregão Eletrônico 
114/22. Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
para o hospital municipal Dr. Gil Alves conforme emendas impositi-
vas 2022. sessão dia 21/11/22 ás 14:00 h. processo Licitatório 196/22. 
Pregão Eletrônico 121/22. Objeto: Registro de preços para aquisição de 
troféus e medalhas para premiações em eventos realizados no municí-
pio. sessão dia 22/11/22 ás 09:00 h. processo Licitatório 195/22. pre-
gão Eletrônico 120/22. Objeto: Registro de preços para contratação 
de serviço de fornecimento de refeição em sistema self-service sem 
balança na cidade de montes claros/mg. sessão dia 23/11/22 ás 09:00 h. 
edital disponível no site bocaiuva.mg.gov.br e pelo e-mail licitacao@
bocaiuva.mg.gov.br. Bianca souza rodrigues, pregoeira. 

5 cm -25 1706234 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL 036/2022
o sAAe de Bocaiúva, torna público o pp nº 036/2022-oBJeTo: con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de análises 
laboratoriais em amostra de água.entrega dos envelopes: 11/11/2022, 
09:00hs; informações: pça. pedro caldeira, 7-A, centro, Bocaiúva/
MG; site: saaebocaiuva.com.br; e-mail: saaebocaiuva.licitacao@hot-
mail.com. Fone:38–3251-1581 – Mayave Larissa da silva - pregoeira.

2 cm -25 1706258 - 1

Bom Jesus do Galho

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
o Município Bom Jesus do Galho/MG, através da cpL, comunica que 
abrirá processo Licitatório nº: 103/2022, Modalidade Tomada de pre-
ços Nº: 005/2022, tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contrata-
ção de empresa especializada para a execução, em regime de emprei-
tada por preços unitários pelo valor global, para reforma do campo do 
povoado dos palmeiras com a construção de torres de iluminação em 
LeD, considerando incluídos nesta obra o fornecimento de todos os 
materiais, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra e demais despesas 
necessárias a sua conclusão, em conformidade com os projetos básicos, 
especificações técnicas e demais normas integrantes deste Edital e seus 
anexos. A abertura será dia 16/11/2022 às 13h30, na sede da prefeitura. 
Edital disponível no site da Prefeitura: https://www.bomjesusdogalho.
mg.gov.br. Informações Tel.: (33) 3354-1358. Email: licitacoes.bjg@
outlook.com Bom Jesus do Galho/MG, 25 de outubro de 2022. Bom 
Jesus do Galho/MG, 17 de outubro de 2022. Aníbal Borges - prefeito 
Municipal.

4 cm -25 1705996 - 1

Bonito de Minas

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022 
 Processo Licitatório 096/2022. Objeto: Aquisição de pneus, câmaras 
de ar e protetores. Sessão de recebimento de propostas e julgamento: 
09/11/2022 às 09hrs00min.
Tomada de preços nº 010/2022 - processo Licitatório nº 097/2022. 
Objeto: Construção de 02 (duas) pontes, uma na Comunidade da Fle-
xeira e a outra na comunidade de rancharia. sessão de recebimento de 
proposta e julgamento: 10/11/2022 às 09hrs00min. Os Editais encon-
tram-se publicados na integra no site oficial do Município www.bonito-
deminas.mg.gov.br - Maiores informações: licitacao@bonitodeminas.
mg.gov.br

3 cm -25 1706361 - 1

Brasilândia 
de Minas

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022. 

Aviso De Adjudicação E Homologação. O Município de Brasilândia de 
Minas MG torna Público Termo de Adjudicação e Homologação Pre-
gão Eletrônico nº 45/2022 - Processo Licitatório nº 103/2022 - Dotação 
orçamentária: 02.05.01.20.606.2021.1019 Ficha 192- Fonte 1.00.00 
e 1.24,00; Objeto – Aquisição De 01 (Um) Trator Agrícola Platafor-
mado, novo, Zero Horas conforme convenio /Mapa nº 923080/2021 
- plataforma + Brasil nº 58322/2021- Fornecedor: Bre – empresa Bra-
sileira De equipamentos - cnpJ – 29.218.631/0001-63- Valor global 
r$ 201.900,00 (duzentos e um mil e novecentos reais). Brasilândia de 
Minas - MG, 25 de outubro de 2022. oseiAs cArDoso QueiroZ 
- prefeito

3 cm -25 1706093 - 1

Brumadinho
Prefeitura Municipal

PE 68/2022 - 
Adiamento de abertura PE 68/2022 PA 257/2022. Objeto: RP aquisição 
de Material escola. Fica adiada para 10/11/2022 às 09h a sessão que 
estava marcada para 27/10/2022 as 9h. Retificação da descrição do lote 
01-borracha. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.bre plataforma licitar 
digital Sônia Aparecida Barcelos Maciel- Secretária de Educação.

2 cm -25 1706192 - 1

Cabeceira Grande
Prefeitura Municipal

 AVISO DE LICITAÇÃO PL N° 082/2022
 A prefeitura Municipal de cabeceira Grande, realizará no dia 14 de 
novembro, às 08:31 o Pregão eletrônico n.º 029/2022, objeto: contra-
tação de empresa especializada para perfuração de 04 (quatro) poços 
tubular no município de cabeceira grande, incluindo teste de vazão, 
análises físico-químicas e bacteriológicas, outorga junto ao igam – ins-
tituto mineiro de gestão das águas, conforme especificações e quan-
tidades estabelecidas no termo de referencia.– inf.licitacaocabeceira-
grande@hotmail.com, (38) 3677 8093 – paulo André Duarte Alves 
- pregoeiro, cabeceira Grande – MG 25 de outubro de 2022.

3 cm -25 1706401 - 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 320221025202359022.


