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Andrelândia

Prefeitura Municipal
AVISO DE SUSPENSÃO

Fica suspenso o Processo Licitatório n.º 157/21 – Pregão Presencial 
n.º 053/21, cujo objeto é o RP para futuras e eventuais contratações de 
empresas para fornecimento de pneus novos para os veículos e cami-
nhões da frota do município, tendo em vista, o deferimento de medida 
liminar no Processo n.º 5000026-20.2022.8.13.0028. A continuidade ou 
republicação do procedimento será realizada por meio de publicação 
nos mesmos termos que a publicação originária. Andrelândia, 05/05/22. 
Francisco c. rivelli. prefeito Municipal.

2 cm -05 1630240 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 054/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022
A Prefeitura de Andrelândia, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe 
de Apoio designados pela Portaria nº 106/2021, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade-
Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, em sessão pública ele-
trônica às 08:30 horas do dia 20/05/2022 através do site www.bll.org.br 
destinadoa contratação de microempresas, empresas de pequeno porte 
e equiparadas especializadas em serviços de impressão gráfica, con-
forme condições e especificações contidas neste Termo de Referência, 
relativo ao Processo nº054/2022. O Edital encontra-se nos sites www.
bll.org.br e também pelo site www.andrelandia.mg.gov.br. Andrelândia, 
05/05/2022. Gabriela G Procopio – Pregoeira.

3 cm -05 1630156 - 1

Angelândia

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO P.A.L 042/2022 TP Nº 0003/2022

 Através de seu Presidente da CPL, nomeado pela Portaria Nº1101/2021, 
torna público que realizará licitação PAL: 042/2022, TP nº 003/2022 no 
dia 26/05/2022 às 09h00min. objeto e a contratação de pessoa jurí-
dica para construção de muro de arrimo na creche pró infância (entre 
as instituições de ensino escola estadual Iveta Santana e a creche pró 
infância), em atendimento as necessidades do município de Angelân-
dia/MG. integra do edital e demais informações atinentes aos certames 
encontram-se à disposição dos interessados na divisão de licitação situ-
ada na rua Generoso Alves Guimarães, 35, centro nos dias úteis no 
horário de 07 às 12 horas, através do telefone 33 3516-9000 e e-e-mail: 
licitacao@angelandia.mg.gov.br; Andrei Bolivar Souza Coelho – Pre-
sidente da cpL.

3 cm -05 1630517 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO P.A.L. 039/2022 ADESÃO 006/2022.
Torna público o interesse em aderir à Ata de registro de preços n° 
0164/2022 gerenciada pela prefeitura de Governado Valadares/MG, 
oriunda do Pregão eletrônico n° 124/2021, Processo Administrativo n.º 
825/2021, cujo objeto é o registro de preços para a eventual Aquisição 
de material de escritório. O valor total pretendido para adesão é de R$ 
2.608.432,70 (dois milhões seiscentos e oito mil quatrocentos e trinta 
e dois reais e setenta centavos). Fornecedor M eamp;C Varejo Ltda. - 
CNPJ: 20.267.071/0001-62

 AVISO DE LICITAÇÃO P.A.L 040/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022

Torna público a abertura do processo licitatório n° 040/2022 registro 
de preços para eventual prestação de serviços de locação de veículos 
automotores, visando atender as necessidades das diversas secretarias 
do município de Angelândia/MG. Entrega dos envelopes: Até as 09:00 
horas do dia 19 de maio de 2022, na sala de sessões do setor de licita-
ções da prefeitura municipal de Angelândia/mg. informações pelo tel.: 
(0xx33) 3516-9000 e site: angelandia.mg.gov.br Responsável Prefeito: 
João paulo Batista de souza Angelândia, 05 de maio 2022.

4 cm -05 1630322 - 1

Araçaí

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO LICITATÓRIO 017/2022
Pregão Eletrônico 001/2022  Objeto: Aquisição de equipamentos hos-
pitalares contratos Administrativos 029/2022, 030/2022, 031/2022 e 
032/2022 respectivamente junto as empresas HEALTH SANTA LUZIZ 
LTDA EPP com valor total de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta 
reis), BIOMERCANTIL LTDA com valor total de R$100,00 (um mil 
reais),DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA com valor total 
de R$ 549,00(quinhentos e quarenta e nove reais) e LIDER DISTRI-
BUIDORA DE MOVEIS PARA SAÚDE LTDA com valor total de R$ 
156,00(cento e cinquenta e seis reais). Vigências: 31/12/2022. Processo 
Licitatório 032/2022 – Pregão/Adesão 021/2022 Objeto: Aquisição de 
material médico hospitalar. contrato Administrativo referente à ata de 
registro de preços XXXiii da prefeitura Municipal de Funilândia/MG 
junto à empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE com maior 
desconto sobre a Revista SIMPRO 65%. Vigência: 16/11/2022.

4 cm -05 1630701 - 1

Araçuaí

Prefeitura Municipal
RETIFICAÇÃO DO PAL 040-2022 TP 004-2022

A prefeitura Municipal de Araçuaí-MG, torna público a retificação do 
PAL 040-2022 TP 004-2022, objeto: Contratação de pessoas jurídica 
do ramo de engenharia com vistas a execução de obra remanescente de 
construção de uma unidade de educação infantil do programa pró-in-
fância. Altera a planilha orçamentária de custos, cronograma Físico-
Financeiro e a data de abertura dos envelopes para o dia 24/05/2022 às 
09:00 horas. As demais cláusulas ficam inalteradas.

2 cm -05 1630213 - 1

Araxá

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 09.071/2022
Processo 099/2022. O Município torna público a aquisição de mate-
rial gráfico, bonés e sacolas em material TnT (lixocar) para atender 
a secretaria Municipal de segurança pública, nas campanhas do trân-
sito do ano de 2022. Acolhimento das propostas 06/05/2022 à partir 
das 08:00 horas até 19/05/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas 
de preços e início da sessão de disputa de preços dia 19/05/2022 às 
09:05 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências de 
tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos 
sites: www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 06/05/2022. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela da Silva, Prefeito 
Municipal, 04/05/2022.

Aviso de remarcação de Licitação. pregão presencial 08.053/2022. 
Processo: 70/2022. O Município, comunica aos interessados que em 
virtude de ter sido classificado deserta, fica designada nova data de 
acolhimento das propostas dia 06/05/2022 à partir das 08:00 horas até 
20/05/2022 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início 
da sessão de disputa de preços dia 20/05/2022 às 08:35 horas, para 
aquisição de soluções parenterais de grande volume para abastecimento 
da unidade de pronto Atendimento 24 horas (upA 24 horas) no atendi-
mento à população usuária do sus do Município de Araxá/MG, atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde. Edital disponível: 06/05/2022. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. Rubens Magela da Silva, Prefeito 
Municipal, 04/05/2022.

Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico nº 09.072/2022. Processo 
100/2022. O Município torna público a aquisição de camisetas para 
atender a secretaria Municipal de segurança pública nas campanhas 
de educação no Trânsito no ano de 2022. Acolhimento das propostas 
06/05/2022 à partir das 08:00 horas até 20/05/2022 às 14:00 horas; 
Abertura das propostas de preços e início da sessão de disputa de pre-
ços dia 20/05/2022 às 14:05 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. 
Edital disponível nos sites: www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.
br no dia 06/05/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens 
Magela da silva, prefeito Municipal, 04/05/2022.

Aviso de Licitação. inexigibilidade por credenciamento 12.002/2022. 
processo 92/2022. o Município torna público credenciamento para a 
contratação de profissional habilitado (corretor de imóveis), pessoa 
física ou jurídica, para elaborar parecer técnico de avaliação mercado-
lógica para estimar o valor, de possíveis demandas que possam surgir, 
referente a locação mensal de imóvel, desapropriação de imóvel e para 
cessão onerosa de uso pela prefeitura Municipal de Araxá. os interes-
sados poderão realizar o credenciamento a partir da data de disponibi-
lização do Edital, dia 06/05/2022 às 09:00 horas. Para todas as refe-
rências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Setor de 
Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela da Silva, Prefeito Muni-
cipal, 03/05/2022.

Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico nº 09.070/2022. Processo 
095/2022. O Município torna público a aquisição de pneus e materiais 
de consumo para a manutenção da frota da linha leve e pesada que 
atende a prefeitura Municipal de Araxá-MG. Acolhimento das propos-
tas 09/05/2022 à partir das 08:00 horas até 23/05/2022 às 08:30 horas; 
Abertura das propostas de preços e início da sessão de disputa de pre-
ços dia 23/05/2022 às 08:35 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. 
Edital disponível nos sites: www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.
br no dia 09/05/2022. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens 
Magela da silva, prefeito Municipal, 04/05/2022.

Aviso de Licitação. inexigibilidade por credenciamento 12.003/2022. 
processo 97/2022. o Município torna público credenciamento de insti-
tuições financeiras, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, para pres-
tação de serviços de concessão de empréstimos, mediante consignação 
em folha de pagamentos, aos servidores municipais efetivos (ativos), 
nomeados ou agentes políticos e aposentados da prefeitura Municipal 
de Araxá (MG). os interessados poderão realizar o credenciamento á 
partir da data de disponibilização do Edital, dia 06/05/2022 às 09:00 
horas. para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília – DF. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela da 
silva, prefeito Municipal, 04/05/2022.

Aviso de Licitação. Concorrência 03.003/2022. Processo: 96/2022. 
Objeto: Concessão dos incentivos à instalação e expansão de empre-
sas (PROEMP), no Distrito Industrial, com a finalidade de estimular a 
geração de emprego e renda no município de Araxá/MG, de acordo com 
a lei municipal nº 7.143/2017. Comunica aos interessados que a aber-
tura dos envelopes no processo Licitatório na modalidade concorrên-
cia, fica designado para o dia 21/06/2022 às 09:00 horas. Demais infor-
mações pelo telefone 3691-7145, 3662.2506. Araxá-MG, 06/05/2022. 
rodolfo Bernardes de ávila Lemos - presidente da cpL.

18 cm -05 1630695 - 1

Fundação da Criança e do 
Adolescente de Araxá - FCAA

PREGÃO PRESENCIAL 05.001/2022. 
Extrato de contrato. A FCAA e HELDER JÚLIO FERREIRA – ME, 
valor R$8.360,50; LDC COMÉRCIO EIRELI EPP, valor R$8.360,50; 
LM COMÉRCIO LTDA – ME, valor R$ 11.645,05 e PAPELARIA 
REGIONAL LTDA – EPP, valor R$10.434,66; firmam contrato para 
aquisição de materiais de escritório, escolares e de informática para 
atender as atividades da sede da FcAA e dos subprogramas casas de 
Acolhimento “Lar” e “Abrigo” e programa Família Acolhedora, man-
tidos pela FCAA. Prazo: a contar assinatura até 31/12/2022. Taciana 
pinto de Almeida, presidente, 06/05/2022.

3 cm -02 1628488 - 1

PREGÃO PRESENCIAL 05.002/2022. 
Aviso de licitação. A FcAA torna público abertura de processo licita-
tório para aquisição de equipamentos de proteção individual para aten-
der as necessidades do subprograma casas de Acolhimento mantido 
pela FCAA. Abertura 19/05/2022 às 08:30 horas. Edital disponível no 
site: fcaa.mg.gov.br. Informações (34) 3691-7192, 3661-2264. Taciana 
pinto de Almeida, presidente, 06/05/2022.

2 cm -02 1628411 - 1

Baldim

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 027/202. 

Torna público que fará realizar Processo Licitatório Nº. 027/2022, na 
Modalidade Pregão Presencial Nº. 011/2022,registro de preços parae-
ventualrealização de serviços de pintura de piso de quadras esportivas 

do município,com material incluso. Tipo da Licitação: Menor Preço 
ITEM, Data de entrega dos envelopes de Proposta e Documentação: 
24/05/2022 até às 08:00. Maiores informações e o edital completo 
poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Baldim, na Rua Vita-
lino Augusto, 635, Centro - Telefax: (31) 3718-1255, e-mail:licitacao@
baldim.mg.gov.br.– Cleide Cândido Bastos-Pregoeira Municipal.

2 cm -05 1630429 - 1

Barão de Cocais

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

- CONTRATO Nº 04-002/2022.
Data da Assinatura: 07/04/2022. Vigência: 30/09/2022. Partes: PMBC 
X FARMÁCIA BS EIRELI. Objeto: Aquisição de medicamento mani-
pulado, não padronizado, ou seja, que não consta na REMUME (Rela-
ção Municipal de Medicamentos essenciais) e nem na renAMe 
(Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), os quais serão distri-
buídos para a paciente Alícia Gabrielly Vitória Martins, para o cumpri-
mento do mandado judicial n° 5001112-16.2020.8.13.0054. o contrato 
encontra-se disponível na íntegra no Portal do Município - www.bara-
odecocais.mg.gov.br.
- DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07-003/2020. 
Data da Assinatura: 19/04/2022. Partes: PMBC X ÂNGULO PROJE-
TOS OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI. Objeto: O prazo contratual 
fica prorrogado por 40 (quarenta) dias, encerrando-se em 10/05/2022. 
o termo aditivo encontra-se disponível na íntegra no portal do Muni-
cípio -www.baraodecocais.mg.gov.br – Licitação – Nº da Concorrên-
cia – Aditivos.

4 cm -05 1630241 - 1

Barra Longa

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022
processo 22/2022. Através da cpL, faz tornar público a suspensão da 
sessão previamente marcada para o dia 09/05/2022, às 08:30 horas, no 
prédio sede da prefeitura em função de possíveis vícios na formulação 
do objeto. Objeto: Serviço de transporte público individual remunera-
do-Táxi de Barra Longa. carolina rodrigues de Lima, presidente da 
cpL, Barra Longa 04 de maio de 2022.

2 cm -05 1630493 - 1

Barroso

Prefeitura Municipal
ADJUDICAÇÃO. PROCESSO Nº: 043/2022

Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2022. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para realização da obra de construção de Qua-
dra poliesportiva na escola Municipal Georgina corsina pinto, refe-
rente ao Convênio SEE 12610000-10/2022 firmado com o Governo 
Estadual A Comissão Permanente de Licitações, após a realização do 
procedimento licitatório, lavrada a Ata de Julgamento, observadas as 
normas estabelecidas pela Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas 
pelas Leis nºs: 8.883/94 e 9.648/98 e os critérios adotados pela Admi-
nistração Pública, vem ADJUDICAR o objeto do Processo nº 043/2022 
– Tomada de Preços nº 002/2022, a empresa EMPRESA AP Engenha-
ria e Construções LTDA, CNPJ nº 22.580.382/0001-02, no valor R$ 
751,638,34 (setecentos e cinquenta e um mil seiscentos e trinta e oito 
reais e trinta e quatro centavos Raquel Ferreira Diniz Presidente da 
comissão permanente de Licitação

 HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022. O Prefeito 
Municipal de Barroso/MG, sr. Anderson Geraldo de paula, no uso de 
suas atribuições legais e, considerando que o Processo Licitatório nº 
043/2022 – Tomada de Preços nº 002/2022 atendeu todas as exigên-
cias legais, vem homologar a presente licitação, para que produza os 
efeitos legais e jurídicos. Assim, nos termos da legislação vigente, 
fica o presente processo HOMOLOGADO, conforme o preceituado 
na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em favor da licitante vencedora: 
EMPRESA AP Engenharia e Construções LTDA, inscrita no CNPJ nº 
22.580.382/0001-02, com sede na Rua Rua Hilário Guedes - Fundos, nº 
525, Centro, Senhora dos Remédios, CEP: 36.275-000, no valor global 
de R$ 751.638,34 (setecentos e cinquenta e um mil seiscentos e trinta 
e oito reais e trinta e quatro centavos). Proceda-se com as publicações 
de estilo para conhecimento dos interessados e para que surta os efei-
tos legais de publicidade. Barroso/MG, 02 de maio de 2022. Anderson 
Geraldo de paula prefeito Municipal

7 cm -05 1630329 - 1

Belo Horizonte

Agência Reguladora Intermunicipal 
de Saneamento Básico de 

Minas Gerais - ARISB
 EDITAL DE CHAMAMENTO N° 002/2022. 

edital de convocação para inscrição de interessados em participar da 
subcomissão técnica prevista na Lei n° 12.232/2010. Inscrições dispo-
níveis até às 16h30min do dia 20 de maio de 2022. Disponível para con-
sulta em: https://arisb.com.br/editais-de-compras-2022/ . Gleice Nasci-
mento Guimarães. Diretora Geral ArisB-MG.

2 cm -05 1630509 - 1

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 001/2022. 
edital de convocação para inscrição e atualização do cadastro de 
Fornecedores da Agência reguladora intermunicipal de saneamento 
Básico de Minas Gerais – ARISB-MG. Disponível para consulta em: 
https://arisb.com.br/editais-de-compras-2022/ . Gleice Nascimento 
Guimarães. Diretora Geral ArisB-MG.

2 cm -05 1630503 - 1

TERMO DE RATIFICAÇÃO. PROCESSO 
N° 0023/2022. INEXIGIBILIDADE N° 004/2022. 

pagamento das despesas de inscrição individual para participação da 
ArisB-MG junto ao 50° congresso nacional de saneamento Básico 
da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – 
Assemae pelo valor GLOBAL de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Gleice 
nascimento Guimarães. Diretora Geral ArisB-MG.

2 cm -05 1630407 - 1

 EDITAL PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2022. 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022. 

contratação de 01 (uma) Agência de publicidade para a prestação de 
serviços técnicos de publicidade visando a elaboração de projetos e 
campanhas da Agência reguladora intermunicipal de saneamento 
Básico – ARISB-MG, em conformidade com as condições e especifi-
cações constantes no Termo de Referência e Briefing, partes integran-
tes e inseparáveis do Edital de Tomada de Preços nº 001/2022.. Dispo-
nível para consulta em: https://arisb.com.br/editais-de-compras-2022/ 
.Gleice nascimento Guimarães. Diretora Geral ArisB-MG.

2 cm -05 1630420 - 1

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 CC 001/2022

 Processo N.º 01.068.219/21-95.  Objeto: Serviços e Obras de Estabili-
zação de Encostas na Vila Mariquinhas e na Vila Boa União.
 Modalidade: Concorrência.
 Tipo de licitação: Menor Preço, aferido de forma global.
 Regime de execução: Empreitada por Preço Unitário.
 Data do julgamento: dia 23 de junho de 2022
Horário do edital: O texto integral do edital e seus anexos estarão à dis-
posição dos interessados no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 
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, 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 Apên-
dice VI do Anexo I, com a comprovação de recolhimento do valor con-
forme previsão editalícia.

 Belo Horizonte, 03 de maio de 2022. 
 Leandro césar pereira

 secretário Municipal de obras e infraestrutura

5 cm -05 1630506 - 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 320220505212418022.


