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Belmiro Braga

Prefeitura Municipal

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022. 
o Município de Belmiro Braga, na forma da lei, faz saber, que a partir 
das 09:00h do dia 12 de setembro de 2022, na prefeitura Municipal na 
sala da comissão de licitação, será realizada licitação para a contrata-
ção de interessados para o fornecimento de sAiBro para atender as 
necessidades do Município, tipo Menor preço por item, pelo sistema 
de registro de preço, conforme consta no edital que se encontra a dis-
posição de todos os interessados na prefeitura Municipal, onde poderão 
obtê-lo. para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o pre-
sente que será afixado no lugar de costume, publicando-se na forma da 
lei. Belmiro Braga, 29 de agosto de 2022.

3 cm -29 1681638 - 1

Belo Horizonte

Companhia Urbanizadora 
de Habitação de Belo 
Horizonte - URBEL

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DA LICITAÇÃO 
URBEL/ SMOBI RDC 10.0012022

processo n.:º 01-034.973/22-02  objeto: serviços e obras de urba-
nização das ruas: santa Luzia, Dom cabral, Monte castelo, pindo-
rama, planalto, Laguna, renascença e industrial, referente aos proje-
tos conquistados pelo empreendimento n.º 38 do programa orçamento 
participativo op 2011/2012 e rua concórdia, referente aos projetos 
conquistados pelo empreendimento n.º 39 do programa orçamento 
participativo op 2005/2006, no conjunto Taquaril. Modalidade: 
regime Diferenciado 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. recebimento das propostas (exclusivamente em meio eletrô-
nico): Lote i e Lote ii - até as 10h do dia 22 de setembro de 2022.Julga-
mento das propostas: Lote i - a partir das 10h do dia 22 de setembro de 
2022 e Lote ii – a partir das 11h do dia 22 de setembro de 2022.rece-
bimento dos documentos de habitação: 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 infraes-
trutura, e no portal de compras do Governo Federal http://compras-
governamentais.gov.br. caso o interessado não consiga acessá-lo pelo 
site poderá retirá-lo na suAD – protocolo 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 exce-
ção do Apêndice Vi do Anexo i,

 Belo Horizonte, 25 de agosto de 2022.
 Leandro césar pereira

 secretário Municipal de obras e infraestrutura
7 cm -29 1681566 - 1

Betim

Fundo Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO PARA ME/EPP/
COOP Nº 30/2022 – PAC Nº 78/2022– RP Nº 14/2022. 

objeto: registro de preços para eventual aquisição de seringas. Aber-
tura de proposta dia 19/09/2022 às 08:00h. edital completo no site: 
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A com número de iden-
tificação no BB 957849 e, no portal da Prefeitura de Betim pelo site 
www.betim.mg.gov.br. informações: (31)3512-3319 – superintendên-
cia de suprimentos – 29/08/2022.
pregão eletrônico exclusivo para Me/epp/coop nº 38/2022 – pAc 
nº 92/2022– rp nº 18/2022. objeto: registro de preços para eventual 
aquisição de medicamentos antimicrobianos injetáveis. Abertura de 
proposta dia 20/09/22 às 08:00h. edital completo no site: www.licita-
coes-e.com.br do Banco do Brasil S/A com número de identificação no 
BB 958423 e, no portal da prefeitura de Betim pelo site www.betim.
mg.gov.br. informações: (31)3512-3319 – superintendência de supri-
mentos – 29/08/2022.

4 cm -29 1681572 - 1

Empresa de Construções, Obras, 
Serviços, Projetos, Transportes 

e Trânsito de Betim – ECOS

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 01/2022 - PAC 019/2022.

Torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade tipo menor preço por lote. objeto: Forneci-
mento de materiais areia, brita, cimento e pedra de acordo com planilha 
anexa, com o fito de atender à Diretoria de Manutenção de Obras Públi-
cas, subordinada à empresa de construções, obras, serviços, projetos, 
Transportes e Trânsito de Betim – ecos, com a abertura marcada para 
as 10:00 (dez) horas, do dia 13 de setembro de 2022. os interessados 
poderão obter a íntegra do edital e seus Anexos, através dos sites http://
www.betim.mg.gov.br/licitacao/ e www.licitacoes-e.com.br. elaine 
Amaral dos santos- cpL/ecos. 29/08/2022.

3 cm -29 1681982 - 1

Bom Jardim 
de Minas

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO CONTRATO Nº 88/2022. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022. 

ADesÃo A ATA De reGisTro De preÇos nº010/2022. contra-
tada: companhia Mineira De Automóveis Ltda.. objeto: Adesão à Ata 
de Registro de Preços firmada entre a Prefeitura Municipal de Barroso e 
a sociedade empresária companhia Mineira De Automóveis Ltda., para 
aquisição de 02 (dois) veículos automotores, 0 km, com capacidade de 
07 lugares – chevrolet spin LT 7, para atendimento a secretaria Muni-
cipal de Saúde. Valor Total R$ 245.500,00. Vigência: 12 (doze) meses 
após a data da assinatura do contrato. Bom Jardim de Minas, 22 de 
agosto de 2022. Joaquim Laércio rodrigues. prefeito Municipal.

3 cm -25 1680696 - 1

EXTRATO DO CONTRATO Nº 82/2022 
processo LiciTATorio nº 111/2022. ADesÃo A ATA De 
reGisTro De preÇos nº09/2022. contratado: cacel comercio De 
Automoveis central Ltda.. objeto: Adesão à Ata de registro de preços 
firmada entre a Prefeitura Municipal de Itumirim e a sociedade Empre-
sária cacel comercio de Automoveis central Ltda., para aquisição de 
02 (dois) veículos automotores, 0 km, com capacidade de 05 lugares 
cada. Valor Total r$ 159.000,00. Vigência: 12 (doze) meses após a data 
da assinatura do contrato. Bom Jardim de Minas, 18 de agosto de 2022. 
Joaquim Laércio rodrigues. prefeito Municipal.

3 cm -25 1680699 - 1

AVISO DE ADIAMENTO. PROCESSO N° 049/2022, 
PREGÃO ELETRONICO N° 003/2022

objeto: Aquisição de ônibus para atender as necessidades de transporte 
dos alunos que cursam ensino técnico/superior em município diverso, 
conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência 
Anexo i, que é parte integrante e inseparável deste edital, independente 
de transcrição. A Pregoeira avisa que a sessão pública anteriormente 
agendada para ocorrer no dia 05/09/2022 às 14:01, fica adiada para 
o dia 13 de Setembro de 2022, às 14:01hs, tendo em vista retificação 
de dado no sistema. informações (32) 3292-1601. e-mail: licitacao@
bomjardimdeminas.mg.gov.br. pregoeira: Larissa Teodoro de rezende. 
Bom Jardim de Minas- MG, 29/08/2022.

3 cm -29 1681569 - 1

Bonfinópolis 
de Minas

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022

O Município de Bonfinópolis de Minas-MG torna público a realização 
de processo Licitatório nº 068/2022 - pregão eletrônico nº 038/2022 
- objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de capo-
eira, Aerofigth e Capoterapia. Início do Recebimento de propostas: 07h 
do dia 29/08/2022. Fim do recebimento de propostas: 23h59min do 
dia 12/09/2022 início da sessão de Disputa de preços: às 10h00min 
(dez horas) do dia 13/09/2022. informações prefeitura ou pelo telefone: 
(38)3675-1121 ou pelo e-mail, licitabonfinopolis@gmail.com. Bonfi-
nópolis de Minas - MG, 25/08/2022. nádylla Aparecida silva e souza 
- pregoeira.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 - O Município de Bonfinó-
polis de Minas-MG torna público a realização de Processo Licitató-
rio nº 069/2022 - pregão eletrônico nº 039/2022 - objeto: contra-
tação de empresa para prestação de serviços para a oficina em grupo 
do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo (scFV), com 
respectivas aulas de karatê. início do recebimento de propostas: 7h 
do dia 29/08/2022. Fim do recebimento de propostas: 23h59min do 
dia 13/09/2022 início da sessão de Disputa de preços: às 08h30min 
(oito horas e trinta minutos) do dia 14/09/2022. informações prefeitura 
ou pelo telefone: (38)3675-1121 ou pelo e-mail, licitabonfinopolis@
gmail.com. Bonfinópolis de Minas - MG, 25/08/2022. Nádylla Apare-
cida silva e souza - pregoeira.

5 cm -29 1681796 - 1

Bonito de Minas

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 077/2022 

Inexigibilidade n° 011/2022-Chamada Pública n°: 003/2022. Objeto: 
credenciamento de mão de obras diversas. sessão de recebimento 
de propostas e julgamento: 13.09.2022 até o dia 15.09.2022, até as 
15h:00m. Maiores informações: licitação@bonitodeminas.mg.gov.br.

1 cm -29 1681452 - 1

Brasilândia 
de Minas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022. 

sec eXec De ADMin e pLAneJAMenTo puBLicAÇÃo pre-
GÃo eLeTrÔnico 42_2022 – srp. A prefeitura Municipal de Bra-
silândia de Minas MG, torna público que no dia 16 de setembro de 
2022, a partir das 09h30min, será realizada a sessão relativa à licitação 
na modalidade pregão eletrônico do tipo “menor preço unitário”, para 
registro de preços, cujo objeto é : Aquisição De equipamentos/Mate-
riais Permanentes, Para A Unidade Básica De Saúde, “José Maria Alves 
Da silva” conforme proposta 11993.669000/1220-01, Do Fns - porta-
ria Nº 1.156 De 24/05/2022, Ministério Da Saúde, Especificações Deste 
edital e seus Anexos. Maiores informações poderão ser obtidas pelos 
tesl. (42) 3026.4550 e 38-35621202, internet: https://bnc.org.br , e-mail 
– licitaçãofms@brasilandiademinas.mg.gov.br ou no edifício sede da 
prefeitura. Brasilândia de Minas MG, 29 de agosto de 2022. Lilia car-
valho Barbosa de Lima – pregoeira– portaria nº 015/2022.

4 cm -29 1681871 - 1

Brasília de Minas

Prefeitura Municipal
PP 40/21

 extrato de contrato - proc. 93/21 - pp 40/21 - Aquisição de formulas 
infantis e dietas enterais. contr.: Fresenius Kabi Brasil Ltda. V. Total: 
r$ 100.305,00. Vigência: 01/8/2023.

 proc. 92/21 - pp 39/21 - Aquisições de materiais odontológicos. 
contr.: nelson Leite Ferreira-Me. V. Total: r$ 41.462,24. Vigência: 
10/08/2023.

 proc. 78/22 - pp 36/22 - registro de preços para contratação de 
empresa para serviços de confecção de uniformes personalizados. 
contr.: elivanio oliveira Freitas eireli-Me. V. Total: r$ 23.387,50. 
Vigência: 19/08/2023/ Gráfica Santa Rita de Coração de Jesus Ltda-ME. 
V. Total: r$ 9.270,00. Vigência: 25/08/2023.

3 cm -29 1681819 - 1

Brumadinho

Prefeitura Municipal
AVISO LICITAÇÃO - PE 58/22, PL 202/22

rp medicamentos A a Z, tabela cMeD/AnVisA, por 12 meses. Aber-
tura 14.9.22 às 09h compras.gov.br. edital ver site www.brumadinho.
mg.gov.br.eduardo callegari-sMs

1 cm -29 1681794 - 1

RATIFICAÇÃO: INEX. Nº 36/2022 PROCESSO: 222/2022
contratação show Banda Bonde sertanejo, apresentação em 
03/09/2022. Festa do Bacon. Valor r$ 48.000,00. Avimar de Melo Bar-
celos - prefeito Municipal.

1 cm -29 1681792 - 1

Cabeceira Grande

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PL N° 068/2022

A prefeitura Municipal de cabeceira Grande, realizará no dia 15 de 
setembro, às 08:31 o pregão eletrônico n.º 022/2022, objeto: aquisi-
ção de implemento agrícolas (semeadora de precisão 04 linhas e distri-
buidor hidráulico de fertilizantes) com recursos oriundos de emendas 
parlamentares impositivas n°006, 008, 016 em atendimento a secreta-
ria municipal de agricultura, indústria, comercio e serviços rurais, con-
forme quantidades e especificações constantes termo de referencia.– 
inf.licitacaocabeceiragrande@hotmail.com, (38) 3677 8093 – Lorena 
cristine pereira siqueira - pregoeira, cabeceira Grande – MG 29 de 
agosto de 2022.

3 cm -29 1682057 - 1

Cabo Verde

Prefeitura Municipal
PROCESSO: PRC 00237 22 - EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 099 2022 - LICITACAO: INEX002022
conTrATAnTe: prefeitura Municipal de cabo Verde (MG) - con-
TrATADA: nutrisaude Ltda - oBJeTo: contratação de pessoas jurídi-
cas, para prestação de serviços de saúde aos usuários do Sistema Único 
de Saúde - SUS do município de Cabo Verde-MG, para fins de atendi-
mento na Atenção Primária à Saúde (APS) e apoio multiprofissional 
conforme disponibilidades técnicas a seguir: médicos com especialida-
des em pediatria, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo com recursos 
oriundo da resolução ses/MG nº 7.857, de 17 de novembro de 2021. 
Valor: r$ 22,66 (por hora) - Vigência: 23/08/2022 a 31/12/2022 - Dota-
ções: 020801 10 301 1003 p/t 2.035 33 90 39.

3 cm -29 1681583 - 1

ATA 0392022 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1 Aditivo para acréscimo do valor contratado - contrato nº ATA 0392022 
- processo: prc 00119 22 - Licitação: pe 001022 - contratante: prefei-
tura Municipal de cabo Verde (MG) - contratada: inovamed comercio 
de Medicamentos Ltda. Valor: r$ 1.799,40. Assinatura: 26/08/2022. 
objeto: Aditivo de quantitativo 25% conforme previsão legal.

2 cm -29 1681582 - 1

Caiana

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO N.º 073/2022 

– TOMADA DE PREÇO N.º 006/2022 
O MUNICÍPIO DE CAIANA - MG, torna público nos termos da 
Lei 8.666/93 e suas alterações, por intermédio da c.p.L, o processo 
nº 073/2022 - Tomada de preço nº 006/2022, com abertura para o dia 
23/09/2022 às 14:00 hs, visa: para o calçamento intertravado em bloco 
sextavado nas ruas carlos grip e granja santo onofre através do convênio 
1301001926/2022 seinfra para a execução dos serviços estabelecidos 
no memorial descritivo, projeto básico e executivo. o edital completo e 
melhores informações poderão ser obtidos, na rua Miguel Toledo, 106 
– centro- cAiAnA – cep:36.832-000 – Fone/Fax: (32)3745.1035, de 
12:00 às 17:00 horas – e-mail licitacao@caiana.mg.gov.br - site www.
caiana.mg.gov.br . 

3 cm -29 1681521 - 1

Cambuí

Fundo de Aposentadoria e 
Pensão do Servidor Público 

Municipal- FAPEM
PORTARIA 01/2022

A DireTorA presiDenTe Do FunDo De AposenTADoriA 
E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FAPEM, Sra. 
carla nogueira Dias, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das pela Lei Municipal nº. 2.109 de 28 de dezembro de 2009; con-
SIDERANDO a Adesão do Servidor Público Municipal ao Plano de 
pagamento de progressão de carreira, criado pela Lei nº 3.044/2022, 
conforme requerimento anexo: resoLVe:Art. 1º.proGreDir a ser-
vidora DALiLA crisTinA De ALcÂnTArA AnDrADe, ocupante 
do cargo de conTADorA, da classe A para a classe B, consoante 
Anexo i da Lei Municipal nº 1.438 de 17 de agosto de 2022; Art. 2º. 
esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de agosto de 2022;. cambuí, 29 de agosto de 2022. carla 
nogueira Dias – Diretora presidente.

porTAriA 02/2022
A DireTorA presiDenTe Do FunDo De AposenTADoriA 
E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FAPEM, Sra. 
carla nogueira Dias, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das pela Lei Municipal nº. 2.109 de 28 de dezembro de 2009; con-
SIDERANDO a Adesão do Servidor Público Municipal ao Plano de 
pagamento de progressão de carreira, criado pela Lei nº 3.044/2022, 
conforme requerimento anexo: resoLVe:Art. 1º.proGreDir a 
servidora AnGÉLicA De cássiA MoreirA BenTo, ocupante 
do cargo de AuXiLiAr De serViÇos GerAis, da classe A para a 
classe B, consoante Anexo i da Lei Municipal nº 1.438 de 17 de agosto 
de 2022; Art. 2º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2022;. cambuí, 29 de agosto 
de 2022. carla nogueira Dias – Diretora presidente.

porTAriA 03/2022
A DireTorA presiDenTe Do FunDo De AposenTADoriA 
E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FAPEM, Sra. 
carla nogueira Dias, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das pela Lei Municipal nº. 2.109 de 28 de dezembro de 2009; con-
SIDERANDO a Adesão do Servidor Público Municipal ao Plano de 
pagamento de progressão de carreira, criado pela Lei nº 3.044/2022, 
conforme requerimento anexo: resoLVe:Art. 1º.proGreDir a ser-
vidora FernAnDA crisTinA coeLHo De sousA esTeVes, 
ocupante do cargo de ADVoGADA, da classe A para a classe B, con-
soante Anexo i da Lei Municipal nº 1.438 de 17 de agosto de 2022; Art. 
2º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1º de agosto de 2022;. cambuí, 29 de agosto de 2022. 
carla nogueira Dias – Diretora presidente.

10 cm -29 1681658 - 1

Campo do Meio

Prefeitura Municipal
AVISO DE EDITAL – PROCESSO 91/2022 

– TOMADA DE PREÇO 10/2022
A prefeitura Municipal de campo do Meio - MG, comunica a todos 
os interessados do ramo pertinente a abertura da licitação pública na 
modalidade de ToMADA De preÇo, regida pela Lei n° 8.666/93, 
cujo objeto é: contratação de empresa especializada para pavimentação 
asfáltica com cBuQ da rua Mazu, contendo rampas de acessibilidade 
e sinalização viária, localizada na área urbana da cidade de campo do 
meio em minas gerias, com emprego de mão de obra e material. Aber-
tura: 22/09/2022 às 09:00:00 horas. o edital pode ser adquirido na sede 
da prefeitura Municipal, rua Dr. José Mesquita neto, nº. 356, centro da 
cidade de campo do Meio, no Departamento de compras ou pelo site 
www.campodomeio.mg.gov.br. informações complementares na sede 
da prefeitura Municipal, no Departamento de compras, ou pelo tele-
fone: (35) 3857-1319. prefeitura Municipal De campo Do Meio, 26 de 
agosto de 2022. Gilvanio rocha De Brito. presidente cpL.

4 cm -29 1681441 - 1

Cana Verde

Prefeitura Municipal
PROCESSO 086/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 042/2022

Tipo: Menor preço Global – Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 – 
objeto: contratação de seguradora para prestar seguro Total, por valor 
referenciado de mercado, para Veículos da frota Municipal, sem inter-
veniência de corretores – entrega dos envelopes: Dia 20 de setembro 
de 2022 às 09h30min – informações completas com a comissão per-
manente de Licitação da prefeitura Municipal de cana Verde/MG – 
Fone (35) 3865-1202, no horário de 13h00min as 16h00min – endereço 
eletrônico: licitacao@canaverde.mg.gov.br – edital disponível em: 
www.canaverde.mg.gov.br !

processo 087/2022 – pregão presencial 043/2022 – Leis Federais 
10.520/02 e 8.666/93 – Tipo: Menor preço por item – objeto: registro 
de preços para Aquisição de Veículo Tipo Van 15 + 1 Lugares novo 
Zero KM 1º emplacamento – entrega dos envelopes: Dia 20 de setem-
bro de 2022 às 13h00min – informações/edital: praça nemésio Mon-
teiro, 12 – centro – cana Verde/MG – Telefone (35) 3865-1202 – lici-
tacao@canaverde.mg.gov.br – o edital encontra-se disponível no site 
www.canaverde.mg.gov.br

4 cm -29 1682028 - 1

Candeias

Prefeitura Municipal
AVISO DE RESULTADO/HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 034/2022
resultado e homologação do pregão presencial nº 034/2022, Aquisi-
ção de materiais a serem utilizados em tratamentos fonoaudiólogos, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Empresa vencedora: 
MArcos AnTonio soAres cpF 468.617.826-15 epp, cnpJ 
71.170.039/0003-67, itens 01,02,03,04 e 05, valor total r$ 3.296,05 
(três mil duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos). Daniela 
Alves Ferreira. Secretaria Municipal de Saúde. 

2 cm -29 1681442 - 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 320220829204827022.


