
 2 – quinta-feira, 25 de agosto de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas gerais 

Barão de Cocais

Prefeitura Municipal
ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2022

pregão eletrônico nº 047/2022, do tipo menor preço por item, para 
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de lim-
peza visando atender às necessidades das secretarias Municipais, con-
forme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência. 
Licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 
nos termos do artigo 48, inciso i, da Lei complementar nº 123/2006, 
exceto para o item 03 (três) que será destinado à ampla concorrência. 
Data limite de acolhimento e abertura das propostas: 08/09/2022 às 
09h00min. Data de início da disputa: 08/09/2022 às 09h30min. refe-
rência de tempo: Horário de Brasília. o edital encontra-se disponível 
na íntegra no site www.licitardigital.com.br - Licitação[nº 5056] e no 
portal do Município: www.baraodecocais.mg.gov.br - Licitação - pe 
47/2022. rodinelly Jordane Fonseca Gomes – secretário Municipal de 
educação. Barão de cocais, 24 de agosto de 2022.

4 cm -24 1680005 - 1

Barbacena

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PE 032/2022 – PRC 038/2022

oBJeTo: rp aquisição de mudas e outros para Horto Municipal. Aber-
tura: 13/09/2022 às 10:00h. informações: licitacao@barbacena.mg.gov.
br - Marcos Vinicius do carmo – Diretor de Licitações.

1 cm -24 1680029 - 1

Serviço de Água e Saneamento
AVISO DE LICITAÇÃO - PE 022/2022 – PRC 036/2022

oBJeTo: Aquisição tubos/conexões/válvulas para eTA. Abertura: 
22/09/2022 Horário: 14:00h. informações: licitacao@barbacena.
mg.gov.br – Marcos Vinicius do carmo – Diretor de Licitações.

1 cm -24 1680037 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO - PE 026/2022 
 prc 042/2022. oBJeTo: rp para aquisição de Bobinas de impressão 
simultânea de Fatura. Abertura:12/09/2022Horário: 14:00h. informa-
ções: licitacao@barbacena.mg.gov.br – Marcos Vinicius do carmo – 
Diretor de Licitações.

1 cm -24 1679848 - 1

Barra Longa

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE SUSPENSÃO – PREGÃO 

PRESENCIAL 65/2022. 
Através da cpL, faz tornar público a suspensão da sessão previamente 
marcada para o dia 30/08/2022, às 08:00 horas, no prédio sede da pre-
feitura em função de possíveis erros no quantitativo na formulação do 
objeto. objeto: registro de preço para contratação de empresa especia-
lizada na aquisição/fornecimento, montagem e instalação de kit com 
02 torres triangulares, em cada umas das 5 comunidades, com todos 
os itens necessários a instalação. Ariany Ferreira costa, presidente da 
cpL, Barra Longa 25 de agosto de 2022. 

3 cm -24 1679594 - 1

Belo Horizonte

Companhia Urbanizadora 
de Habitação de Belo 
Horizonte - URBEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA - CIA URBANIZADORA E 

DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE
AVISO DE LICITAÇÃO URBEL/ SMOBI RDC 10.0012022

processo n.:º 01-034.973/22-02 objeto: serviços e obras de urbaniza-
ção das ruas: santa Luzia, Dom cabral, Monte castelo, pindorama, 
planalto, Laguna, renascença e industrial, referente aos projetos con-
quistados pelo empreendimento n.º 38 do programa orçamento partici-
pativo op 2011/2012 e rua concórdia, referente aos projetos conquista-
dos pelo empreendimento n.º 39 do programa orçamento participativo 
op 2005/2006, no conjunto Taquaril. Modalidade: regime Diferen-
ciado de contratação (rDc). Tipo de licitação: Menor preço, aferido 
de forma global. regime de execução: empreitada por preço unitário. 
orçamento estimado: não sigiloso. Modo de disputa: Fechado. rece-
bimento das propostas (exclusivamente em meio eletrônico): LoTe i 
- até as 10h do dia 20 de setembro de 2022 e LoTe ii – até as 10h do 
dia 22 de setembro de 2022. Julgamento das propostas: LoTe i - a par-
tir das 10h do dia 20 de setembro de 2022 e LoTe ii – a partir das 10h 
do dia 22 de setembro de 2022. recebimento dos documentos de habi-
litação: apenas da licitante vencedora, mediante convocação em meio 
eletrônico. obtenção do edital: o texto integral do edital e seus anexos 
estarão à disposição dos interessados no site https://prefeitura.pbh.gov.
br/licitacoes, órgão obras e infraestrutura, e no portal de compras do 
Governo Federal http://comprasgovernamentais.gov.br. caso o interes-
sado não consiga acessá-lo pelo site poderá retirá-lo na suAD – proto-
colo Geral da urBeL, localizada em Belo Horizonte/ MG, na Av. do 
contorno, 6.664, 1º Andar, savassi, de segunda a sexta-feira, de 09h às 
15h, mediante agendamento prévio junto à comissão permanente de 
Licitação pelo e-mail cpl.urbel@pbh.gov.br , em meio digital, mediante 
o fornecimento pelo interessado de um cD-r ou DVD-r não utilizado 
e/ou por cópia reprográfica, à exceção do Apêndice VI do Anexo I,

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2022.
 Leandro césar pereira

secretário Municipal de obras e infraestrutura
8 cm -23 1679441 - 1

Belo Vale

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA REGISTRO 

DE PREÇOS N°080/2022, PRC N°0134/2022, 
Data de abertura: 12/09/2022 às 7h15min. objeto: registro de preços 
para aquisição de materiais de expediente para atender a demanda de 
diversos setores, conforme anexo i. cópia do edital e seus anexos na 
Avenida Tocantins, n°57, centro, Belo Vale MG ou pelo e-mail: licita-
cao@belovale.mg.gov.br ou licitacaopmbelovale@gmail.com ou pelo 
site www.belovale.mg.gov.br.

Belo Vale aos vinte quatro dias do mês de 
agosto de dois mil e vinte dois.

Waltenir Liberato soares
 prefeito Municipal

3 cm -24 1679574 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL NO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N°: 089/2022 PRC: 144/2022
Data de abertura: 08/09/2022 às 07h15min. objeto:registro de preços 
para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda das Secre-
tarias da prefeitura Municipal, conforme anexo i. cópia do edital na 
Avenida Tocantins, 57, centro, Belo Vale ou pelo site: www.belovale.
mg.gov.br. Waltenir Liberato soares. prefeito Municipal.

 Belo Vale, aos vinte e quatro dias do mês de 
agosto de dois mil e vinte e dois.

 Waltenir Liberato soares
 prefeito Municipal

3 cm -24 1679634 - 1

Berilo

Câmara Municipal
 CONTRATO Nº 03/2021

 A câmara Municipal de Berilo/MG torna público: 7° Termo Aditivo ao 
contrato n° 03/2021, ref.: p.A.L, n° 003/2021 - p.p n° 01/2021. con-
tratado: posto Amaral Ltda-epp. cnpJ n° 71.018.550/0001-86; objeto: 
Ajuste (decréscimo) para r$ 6,10 (seis reais e dez centavos) o valor 
unitário do combustível (gasolina comum) fornecido para a câmara; 
Assinatura: 17/08/2022. Berilo/MG, 24 de agosto de 2022. sueli Dias 
pereira Machado - presidente da câmara.

2 cm -24 1679810 - 1

Betim

Fundo Municipal de Saúde
PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO PARA ME/EPP/

COOP Nº 31/2022 – PAC Nº 82/2022– RP Nº 15/2022.
objeto: registro de preços para eventual aquisição de enxerto arterial 
de politetrafluoroetileno-PTFE. Abertura de proposta dia 09/09/22 às 
08:00h. edital completo no site: www.licitacoes-e.com.br do Banco do 
Brasil S/A com número de identificação no BB 957786 e, no portal 
da prefeitura de Betim pelo site www.betim.mg.gov.br. informações: 
(31)3512-3319 – superintendência de suprimentos – 22/08/2022.

2 cm -24 1679577 - 1

Bom Despacho

Prefeitura Municipal
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL – TP 2/2022

 contratação de serviços de Medicina do Trabalho para elaboração, 
implementação, administração, monitoramento, execução e realização 
de exames clínicos e complementares integrantes do pcMso; homolo-
gações de atestados médicos; realizações de perícias médicas dos servi-
dores. sessão: 28/9/22, 9h. edital: www.bomdespacho.mg.gov.br/lici-
tacao/. info: (37) 3520-1434 ou licitacao@pmbd.mg.gov.br. Bertolino 
neto, prefeito.

2 cm -24 1680062 - 1

Brasília de Minas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2022

 Aviso de Licitação - pregão presencial nº 046/2022 - registro de pre-
ços para aquisição de medicamentos. sessão: 09/09/2022 às 07h30min. 
edital e-mail licitacao@brasiliademinas.mg.gov.br e pelo site www.
brasiliademinas.mg.gov.br - pregoeira Alice Mara souza
preGÃo presenciAL nº 047/2022 - registro de preços para aqui-
sição de dietas enterais e parenterais para atender as demandas da sMs. 
sessão: 13/09/2022 às 08h30min. edital e-mail licitacao@brasiliade-
minas.mg.gov.br e pelo site www.brasiliademinas.mg.gov.br - prego-
eira Alice Mara souza.

3 cm -24 1679940 - 1

Câmara Municipal
 TOMADA DE PREÇOS 01/2022

 A câmara Municipal de Brasília de Minas torna pública as alterações 
contidas no edital da Tomada de preço 01/2022, onde excluiu-se a exi-
gência de participação exclusiva de sociedade de Advogados. Brasília 
de Minas - MG, 24/08/2022 - elias raposo Gonçalves - presidente da 
câmara.

2 cm -24 1679833 - 1

Brumadinho

Prefeitura Municipal
 PE 47/22 ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o pe 47/22, pl 173/22. aquisição e instalação de placas de 
sinalização, med. fornec único. venc. contraste publicidade ltda lote 2 
cancelado vlr global r$ 3.869,50. eduardo callegari/sms 

1 cm -24 1680054 - 1

INEX 35/2022
Torna público ratificação: inexigibilidade nº 35/2022 processo: 
211/2022. contratação da cantora virginia arruda, para se apresentar na 
semana da bíblia, a realizar-se no dia 09 de setembro de 2022, no esta-
cionamento central em brumadinho/mg – empresa: ad dos santos pro-
duções ltda cnpj: 14.804.878/0001-94, no valor de r$ 60.000,00. avimar 
de melo barcelos - prefeito municipal.

2 cm -24 1680027 - 1

PP 03/2022 
Adiamento Abertura de Licitação pp 03/2022 pA 195/2022. objeto: 
sistema informatizado de gestão. nova data: 12/09/2022 as 9h. Ver 
site: www.brumadinho.mg.gov.br. iracema Aparecida da silva- secre-
tária de administração.

1 cm -24 1680034 - 1

Buenópolis

Prefeitura Municipal
PROCESSO N.º 083/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N.º 038/2022
 objeto: registro de preços para aquisição de seção circular (manilha 
de concreto). Data:09:00 horas do dia 15/09/2022. o edital se encon-
tra disponível no site http://buenopolis.mg.gov.br/953-2/. informações: 
e-mail: licitacao@buenopolis.mg.gov.br-

 cpL – célio santana/prefeito Municipal.
2 cm -22 1678506 - 1

Cachoeira da Prata

Prefeitura Municipal
LICITAÇÃO Nº 091 – 2022 CONC. 004/2022

Aviso de Licitação- concessão de direito real de uso sobre bem imó-
vel urbano caracterizado como prédio n° 4, edificado com fechamento 
em alvenaria, com benfeitorias, com área construída de 448,00 m², 
antigo depósito de algodão, localizado no interior do complexo do par-
que industrial coronel Américo Teixeira Guimarães, de propriedade da 
prefeitura Municipal, com as confrontações e descrições previstas na 
certidão de registro de imóveis do cartório do 1° ofício de registro 
de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas/MG, Livro 2-AGGI às fls. 07, 
Matrícula n° 19.023, registro n° 05, situado em cachoeira da prata/
MG, cep 35765-000, nos termos da Lei municipal nº 1.032, de 05 de 
agosto de 2020 e Lei Municipal n° 1.021 de 28 de abril de 2020 que 
será realizado na data de 26/09/2022, às 09:00 horas, no setor de Lici-
tações desta prefeitura, localizado à praça JK, 139, centro, cachoeira 
da prata-MG- informações pelo e-mail: licitacao@cachoeiradaprata.
mg.gov.br, ou pelo site cachoeiradaprata.mg.gov.br. Vitor Leonardo 
Freitas Barbosa – pres. Da comissão de Licitação

4 cm -24 1679839 - 1

Cachoeira de Pajeú

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2022

Município de cachoeira de pajeú/MG, rua Afonso pena, 14, centro - 
cnpJ: 18.414.599/0001-75 - Fone: (33) 3754-1200 - processo nº 
091/2022 - preGÃo presenciAL nº 040/2022 - objeto: contrata-
ção de serviços de assessoria e consultoria geral em fontes de Finan-
ciamento, planejamento e controle orçamentário da educação - pAr 
- plano de Ações Articuladas, Monitoramento do pMe e capacitações 
de Profissionais. Abertura dia 08/09/2022 às 09h00min. Maiores infor-
mações, bem como edital completo, junto a prefeitura Municipal de 
cachoeira de pajeú/MG, com sede na rua Afonso pena, 14 - centro, 
pelo telefone (33) 3754-1200, e-mail licitacaopmcp@yahoo.com.br ou 
site www.cachoeiradepajeu.mg.gov.br

patrícia pinheiro (pregoeira)
3 cm -24 1679836 - 1

Caeté

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2022
o sAAe de caeté/MG, por sua pregoeira, designada pela portaria nº 
002/2022, torna público que, no dia 08 de setembro de 2022, às 09 
horas, na rua Monsenhor Domingos, nº 242, centro, caeté/MG, reali-
zará licitação na modalidade de pregão presencial, do tipo Menor preço 
por Lote, tendo como objeto a Locação de retroescavadeiras e cami-
nhão báscula, incluindo combustível, motorista/operador, bem como a 
manutenção e a assistência técnica. o edital na íntegra encontra-se dis-
ponível no endereço eletrônico www.saaecaete.mg.gov.br. informações 
pelo telefone (31) 3651-5100. caeté/MG, 24/08/2022 - cíntia soares 
Félix, pregoeira.

3 cm -24 1679614 - 1

Capetinga

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2022. 

objeto: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de assessoria e consultoria técnica em gestão de convênios, elabo-
ração e correção de projetos, propostas, planos de trabalho, encaminha-
mentos, acompanhamento e apoio na prestação de contas de projetos 
junto a Órgãos dos Governos estadual e Federal acompanhamento e 
monitoramento dos sistemas pLATAForMA +BrAsiL, siGcon, 
bem como termos de compromisso, contratos de repasse, convênios 
entre outros instrumentos congêneres. Acompanhamento da disponibi-
lização de editais e recursos governamentais para transferência voluntá-
ria. Assessoria na interpretação, orientação e aplicação dos arcabouços 
legais aplicados aos convênios. Assessoria e orientação orçamentária 
aplicada aos convênios e sua execução. Data: 13/09/2022, às 13:00h. o 
edital está à disposição dos interessados na sede da prefeitura Munici-
pal de capetinga/MG, e no site www.capetinga.mg.gov.br. capetinga/
MG, 25 de agosto de 2022. Luiz césar Guilherme, prefeito Municipal.

4 cm -24 1679763 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2022. 
objeto: “implantação de registros de preços para possíveis aquisições 
de produtos de panificação e outros gêneros para manutenção das ativi-
dades da secretaria Municipal de Assistência social e secretaria Muni-
cipal de saúde”, sendo recebidas as propostas até às 8 horas e 30 minu-
tos do dia 14 de setembro de 2022 e inicio da disputa de lances às 9 
horas do dia 14 de setembro de 2022.o edital está à disposição dos inte-
ressados na sede da prefeitura Municipal de capetinga/MG, e nos sites 
www.capetinga.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. capetinga/MG, 
25 de agosto de 2022. Luiz césar Guilherme, prefeito Municipal.

3 cm -24 1679765 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2022. 
objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
assessoria técnica, no gerenciamento do (siMec) sistema integrado 
de Monitoramento execução e controle, incluídos os monitoramentos 
no Módulo obras 2.0 e programas integrados à (see/MG) secretaria 
de estado de educação de Minas Gerais; (FnDe) Fundo nacional de 
Desenvolvimento da educação; (Mec) Ministério da educação, em 
atendimento às demandas da secretaria Municipal de educação da pre-
feitura de capetinga/MG. Data: 13/09/2022, às 9:00h.o edital está à 
disposição dos interessados na sede da prefeitura Municipal de cape-
tinga/MG, e no site www.capetinga.mg.gov.br. capetinga/MG, 25 de 
agosto de 2022. Luiz césar Guilherme, prefeito Municipal. 

3 cm -24 1679762 - 1

Capinópolis

Prefeitura Municipal
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO. TP Nº 005/2022. 
objeto: contratação de serviços de agência de publicidade para atender 
à Prefeitura Municipal de Capinópolis-MG, na publicação de atos ofi-
ciais e informativos de caráter educativo e de orientação social à comu-
nidade. Homologo e Adjudico o objeto a favor da licitante vencedora: 
Realiza Negócio e Comunicação Ltda-ME com a pontuação final de 
10 pontos. capinópolis-MG 24/08/2022 – cleidimar Zanotto – prefeito 
Municipal.
 extrato da Ata de rp 047/2022 - pe nº 036/2022 – pL 085/2022. 
Órgão Gerenciador: Município de capinópolis. objeto: registro de 
preços, para eventual e futura aquisição de equipamentos e suprimen-
tos de informática, para atender as necessidades das secretarias muni-
cipais. Vigênca: 12 meses a contar da data de sua publicação. Fornece-
dor: Henrique silva 06932693674, cnpJ: 14.668.358/0001-00. Valor 
global de r$ 171.427,65. capinópolis-MG, 24/08/2022, cleidimar 
Zanotto – prefeito Municipal.

4 cm -24 1680010 - 1

Caraí

Prefeitura Municipal
AVISO PREGÃO ELETRONICO 002/2022

o Município de caraí torna público através de sua pregoeira, o pregão 
eletrônico nº 002/2022, através da plataforma eletrônica www.bll.org.
br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL) – objeto: 
contratação de empresa em condução especializada de estudantes com 
frota gerenciada através de sistema eletrônico de rastreamento e moni-
toramento, visando o atendimento a rede de ensino público de caraí 
– MG, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convoca-
tório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 06 de setembro de 
2022, às 09h:00min.Maiores informações e entrega de editais no ende-
reço eletrônico: www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa Licitações do 
Brasil (BLL). informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (33) 
3531-1219. Fernanda nunes de oliveira – pregoeira.

3 cm -23 1679245 - 1

Carangola

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 209/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2022
Aquisição, a depender da disponibilidade financeira, de 01 “cami-
nhão pipa”, 0 km, com especificações mínimas exigidas, para atendi-
mento a sec. M. de Agricultura, pecuária e Abastecimento, tudo con-
forme edital, Termo de referência e demais anexos. credenciamento: 
09/09/2022, 14h às 14:30h - Abertura: 09/09/22, às 14:30h - informa-
ções: pref. Municipal, praça coronel Maximiano, 88, centro, caran-
gola/MG - Tel: (32) 3741-9604, no site: www.carangola.mg.gov.br - 
carangola/MG, 24/08/22 - Abimael Borges. pregoeiro.

3 cm -24 1679914 - 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 320220824195956022.


