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Diário Dos Municípios Mineiros

Abaeté

Prefeitura Municipal
 PROCESSO 123/2021

Município de Abaeté/MG, localizado na praça Amador álvares, 167, 
centro, inscrito no cnpJ 18.296.632/0001-00, torna público a aber-
tura de processo Licitatório 123/2021, pregão presencial 57/2021, 
registro de preços para aquisição de instrumentos e objetos musicais 
para Secretaria da Cultura deste Município, conforme especificações 
e quantidades estimadas constantes no anexo i do edital. A entrega e 
sessão de abertura dos envelopes serão no dia 08/11/2021 às 09:00. 
Mais informações e edital poderão ser obtidas em dias úteis de 8:00 às 
17:00, tel:37-3541-5256, site www.abaete.mg.gov.br, licitacao@aba-
ete.mg.gov.br. ivanir Deladier da costa-prefeito Municipal

3 cm -18 1544756 - 1

Abre Campo

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO CONTRATO Nº 211/2021. 

pL nº 136/2021 - pregão presencial nº 063/2021. objeto: contrata-
ção de serviços de Transporte escolar, para atender às necessidades da 
prefeitura Municipal de Abre campo. empresa Vencedora: rene Tei-
xeira de Abreu, inscrito no cnpJ sob o nº 17.524.905/0001-63. Valor 
Total: r$16.268,49. Vigência: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia 
Moreira - secretária Municipal de educação - por Delegação. Decreto 
nº 184/2019.
 eXTrATo Do conTrATo nº 212/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Transporte 
escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal de Abre 
campo. empresa Vencedora: Júlio Maria Ferreira, inscrito no cnpJ 
sob o nº 17.509.439/0001-47. Valor Total: r$ 41.316,80. Vigência: 
29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia Moreira - secretária Munici-
pal de educação. por Delegação - Decreto nº 184/2019.
 eXTrATo Do conTrATo nº 213/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Transporte 
escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal de Abre 
campo. empresa Vencedora: sebastião Fioravante Machado, inscrito 
no cnpJ sob o nº 17.496.497/0001-83. Valor Total: r$26.442,75. 
Vigência: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia Moreira - secretária 
Municipal de educação. por Delegação - Decreto nº 184/2019.
 eXTrATo Do conTrATo nº 214/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Trans-
porte escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal 
de Abre campo. empresa Vencedora: Vagner Geraldo Mendes, ins-
crito no cnpJ sob o nº 17.475.943/0001-73. Valor Total: r$21.562,20. 
Vigência: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia Moreira - secretária 
Municipal de educação - por Delegação. Decreto nº 184/2019.
 eXTrATo Do conTrATo nº 215/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Trans-
porte escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal 
de Abre campo. empresa Vencedora: raimundo Ferreira pires, ins-
crito no cnpJ sob o nº 17.475.243/0001-89. Valor Total: r$12.911,50. 
Vigência: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia Moreira - secretária 
Municipal de educação. por Delegação - Decreto nº 184/2019.
 eXTrATo Do conTrATo nº 216/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Transporte 
escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal de Abre 
campo. empresa Vencedora: Afonso paulo de Moura Mendes, inscrito 
no cnpJ sob o nº 17.516.669/0001-33. Valor Total: r$ 30.910,13. 
Vigência: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia Moreira - secretária 
Municipal de educação. por Delegação - Decreto nº 184/2019.
eXTrATo Do conTrATo nº 217/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Trans-
porte escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal de 
Abre campo. empresa Vencedora: elio Lima pereira, inscrito no cnpJ 
sob o nº 17.538.847/0001-27. Valor Total: r$13.815,30. Vigência: 
29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia Moreira - secretária Munici-
pal de educação. por Delegação - Decreto nº 184/2019.
eXTrATo Do conTrATo nº 218/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Transporte 
escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal de Abre 
campo. empresa Vencedora: Maria Martins soares Abreu, inscrito no 
cnpJ sob o nº 17.589.668/0001-19. Valor Total: r$39.394,04. Vigên-
cia: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia Moreira - secretária 
Municipal de educação. por Delegação - Decreto nº 184/2019.
eXTrATo Do conTrATo nº 219/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Transporte 
escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal de Abre 
campo. empresa Vencedora: perfect-car serviços e Acessórios LTDA 
Me, inscrito no cnpJ sob o nº 12.615.135/0001-40. Valor Total: r$ 
20.658,40. Vigência: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia Moreira 
- secretária Municipal de educação. por Delegação - Decreto nº 
184/2019.
eXTrATo Do conTrATo nº 220/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Trans-
porte escolar, para atender às necessidades da prefeitura Munici-
pal de Abre campo. empresa Vencedora: José dos Anjos Bernardes 
02937446612, inscrito no cnpJ sob o nº 21.911.647/0001-45. Valor 
Total: r$ 19.548,01. Vigência: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia cor-
reia Moreira - secretária Municipal de educação. por Delegação - 
Decreto nº 184/2019.
eXTrATo Do conTrATo nº 221/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Trans-
porte escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal de 
Abre campo. empresa Vencedora: Fernando Junior da silva Araujo 
14266298692, inscrito no cnpJ sob o nº 29.380.822/0001-27. Valor 
Total: r$ 14.977,34. Vigência: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia cor-
reia Moreira - secretária Municipal de educação. por Delegação - 
Decreto nº 184/2019.

eXTrATo Do conTrATo nº 222/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Transporte 
escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal de Abre 
campo. empresa Vencedora: Brasilino costa e silva 93985940649, ins-
crito no cnpJ sob o nº 26.773.519/0001-04. Valor Total: r$16.371,78. 
Vigência: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia Moreira - secretária 
Municipal de educação. por Delegação - Decreto nº 184/2019.
eXTrATo Do conTrATo nº 223/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Trans-
porte escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal 
de Abre campo. empresa Vencedora: Maria Vania da silva Amorim 
01676546677, inscrito no cnpJ sob o nº 15.341.422/0001-06. Valor 
Total: r$19.367,25. Vigência: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia 
Moreira - secretária Municipal de educação. por Delegação - Decreto 
nº 184/2019.
eXTrATo Do conTrATo nº 224/2021. pL nº 136/2021 - pregão 
presencial nº 063/2021. objeto: contratação de serviços de Trans-
porte escolar, para atender às necessidades da prefeitura Municipal 
de Abre campo. empresa Vencedora: Domiciano de paulo Fialho 
03112539621, inscrito no cnpJ sob o nº 27.107.349/0001-83. Valor 
Total: r$15.493,80. Vigência: 29/09/2021 a 31/12/2021. Flávia correia 
Moreira - secretária Municipal de educação. por Delegação - Decreto 
nº 184/2019.

22 cm -18 1544973 - 1

Acaiaca

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO CONTRATO BF Nº 333.385/2021

 o Município de Acaiaca torna pública a assinatura do contrato BF nº 
333.385/2021 com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais s.A. 
em 01 de outubro de 2021, no valor de r$ 500.000.00 (quinhentos mil 
reais), com recursos do proGrAMA BDMG saneamento. Acaiaca, 08 
de outubro de 2021. LuiZ cArLos FAusTino - prefeito Municipal

2 cm -18 1545277 - 1

Açucena

Prefeitura Municipal
EXTRATO DA ATA DE ABERTURA DO PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 039/2021
registro de preço para aquisição de veículo utilitário pick-up, van 
transporte escolar e caminhão baú carga seca, para atender as ativida-
des da secretaria Municipal de educação, empresas vencedoras: iTeM 
01: ViA MonDo AuToMÓVeis e peÇAs LTDA, iTeM 02: rio 
Doce coMÉrcio De VeícuLos LTDA e iTeM 03: DeVA Veí-
cuLos LTDA. Açucena/MG, 15/10/2021 – Marcos Antônio da silva 
oliveira – pregoeiro.

2 cm -18 1545231 - 1

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 0043/2021, 

Registro de Preço para Contratação de Oficina para: Realização de ser-
viços de manutenção elétrica, preventiva e corretiva em veículos leves, 
movidos a gasolina, bicombustível, diesel ou a etanol, integrantes da 
frota da prefeitura do Município Açucena – MG, conforme edital pre-
gão presencial n.º 0043/2021. Abertura: 04/11/2021 as 09h00min. o 
edital encontra-se à disposição no site e na sede da prefeitura. Açucena/
MG, 18/10/2021. raulisson Morais – prefeito Municipal.

2 cm -18 1545224 - 1

EXTRATO DO EDITAL 
Tomada de preço n.º 00006/2021, contratação de empresa para exe-
cução de obras e serviços construção de drenagem pluvial de diversas 
ruas localizadas no naque – nanuque, município de Açucena MG, em 
conformidade com a resolução/seGoV 011/2021 e com os Anexos 
do edital de Tomada de preço n.º 0006/2021. Abertura: 05/11/2021 as 
09h:00min. Açucena / MG, 18/10/2021. o edital encontra-se a dispo-
sição na sede e no site da prefeitura Municipal. raulisson Morais – 
prefeito Municipal.

2 cm -18 1545227 - 1

Aimorés

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

 EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 20/2021
sAAe de Aimorés-MG X cisABes. obj.: Distrato do contrato de pro-
grama. Vlr anual: r$ 43.383,24. Data: 01/09/2021 ref.: Dispensa Lici-
tação 19/2021. Diretor: elson Martins Ferreira

1 cm -18 1544930 - 1

Alto Jequitibá

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021
objeto:registro de preços para aquisição de materiais de construção 
para a secretaria de obras do município de Alto Jequitibá. A sessão 
pública será no dia03/11/2021, às 08h30min.o edital na íntegra, com 
alterações está disponível no site:www.altojequitiba.mg.gov.br. Maio-
res informações podem ser obtidas no tel.: (33) 3343.1268.Simone 
nunes Faria – pregoeira e chefe do setor de Licitação. 

2 cm -18 1544768 - 1

Alto Rio Doce

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO,

pc 78/2021- p.p 051/2021: objeto : contratação de empresa para a 
Locação de Veículos destinados a prestação de serviço de transporte 
escolar, em atendimento a secretaria Municipal de educação: Abertura: 
29/10/2021 às 11:00 Horas .
pc 79/2021-p.p 052/2021 r.p 36/2021: objeto :Futuro e eventual aqui-
sição de medicamentos éticos observado tabela cMeD, preço máximo 
ao consumido pMc em atendimento a secretaria Municipal de saúde : 
Abertura: 03/11/2021 às 14:00 Horas Horas pregoeiro Douglas Vivei-
ros 18/10/2021

3 cm -18 1545126 - 1

Alvinópolis

Prefeitura Municipal
PRC 395/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 090/2021 

– REGISTRO DE PREÇOS 077/2021. 
o Município de Alvinópolis torna pública a revogação do pregão pre-
sencial por registro de preços para futura e eventual aquisição de meio 
fio para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras Públi-
cas, por razões de interesse público superveniente, conforme decisão da 
autoridade competente inserta nos autos do processo Licitatório. rua 
Monsenhor Bicalho, 201, centro – cep: 35.950-000. Alvinópolis, 18 
de outubro de 2021.

2 cm -18 1544968 - 1

Amparo da Serra

Prefeitura Municipal
 ATO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO, 

HOMOLOGAÇÃO E ATA Nº 023/2021. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 037/2021, PROCESSO 063/2021 

O Prefeito Municipal de Amparo do Serra, no uso de suas atribuições, 
adjudica e homologa o pregão presencial n° 037/2021, com o seguinte 
objeto: registro de preços objetivando futura e eventual aquisição 
de bica corrida, pó de pedra e pedra de mão, conforme as demandas 
da secretaria de infraestrutura e obras do Município de Amparo do 
serra/MG, às empresas vencedoras, na data de 29/09/2021. Ata de 
registro de preços nº 023/2021: Lazarino Transportes Ltda, cnpJ 
nº 14.924.750/0001-64, valor total r$ 296.250,00 e Veloso pereira 
comercio e construção Me, cnpJ nº 19.788.965/0001-19, valor total 
r$ 38.987,50. Vigência da Ata: 30/09/2021 a 30/09/2022. Amparo do 
serra, 18/10/2021. José eduardo Barbosa couto -prefeito.

3 cm -18 1544748 - 1

 PUBLICAÇÃO DE TERMO DE FORMENTO N° 002/2021. 
A prefeitura Municipal de amparo do serra torna pública a formali-
zação do Termo de Fomento n° 001/2021, celebrado com Associação 
Beneficente Lar dos Idosos inscrito no CNPJ 09.239.907/0001-82, 
tendo por objeto a realização de parceria para a consecução de finali-
dades de interesse público e recíproco propostas pela referida entidade, 
especificamente para repasses financeiros no valor de R$ 20.000,00 
para custeis de despesas. Amparo do serra – MG 15/10/2021. Jose edu-
ardo Barbosa couto – prefeito.

2 cm -15 1544476 - 1

Arceburgo

Prefeitura Municipal
LEILÃO Nº 001/2021

Aviso de Licitação - processo nº 278/2021 - Leilão nº 001/2021. o 
Município de Arceburgo/MG torna público que realizará Leilão nº 
001/2021, de acordo com o art. 21 da Lei 8.666/93, publica o seguinte 
objeto: Alienação de um ônibus Mercedes Benz, Modelo induscar pic-
col, de propriedade da prefeitura Municipal de Arceburgo-MG. A ses-
são ocorrerá às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 04/11/2021 
na Garagem Municipal, localizada na Avenida da saudade, s/n, Vila 
centenário, Arceburgo-MG. o edital estará disponível para os interes-
sados a partir desta data no site oficial do Município www.arceburgo.
mg.gov.br - Jhonatan Geraldo cagnoni - presidente da cpL.

3 cm -18 1544949 - 1

Areado

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE ATA E CONTRATO DO PREGÃO Nº 60/2021. 

objeto: Aquisição de equipamentos de informática para atender as 
necessidades de todas as secretarias desta prefeitura. partes: prefeitura 
X eVoLuTi LTDA-Me. contrato nº 202/2021, valor: r$ 8.894,00, 
ass: 01/10/2021, vigência: 31/12/2021. Ata n° 105/2021, valor: r$ 
43.804,00, ass: 01/10/2021, vigência: 30/09/2022. Douglas ávila 
Moreira – prefeito.

2 cm -18 1545276 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2021. 
Torna público o extrato de contrato nº 267/2020 da inexigibilidade nº 
16/2020 ref. a prestação de serviço de publicação. partes: prefeitura x 
secreTAriA De esTADo De GoVerno. o objeto do presente 
instrumento é aditar o contrato nº 267/2020, no valor de r$ 15.060,30, 
equivalente a 25% do valor do contrato e incluir a clausula relacionada 
a proTeÇÃo De DADos pessoAis, ass. 13/10/2021. Douglas 
ávila Moreira – prefeito.

2 cm -18 1545281 - 1

Baldim

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.057/2021

estado de Minas Gerais, torna público que fará realizar processo 
Licitatório nº.057/2021 - pregão presencial nº.032/2021,registro 
de preços para eventual e futura aquisição de veículos novos para 
atender as necessidades de diversas secretarias.Tipo da Licitação: 
Menor preço por iTeM: Data de entrega dos envelopes de proposta e 
Documentação:09/11/2021 às08:00h. Maiores informações poderão ser 
obtidos na prefeitura Municipal de Baldim, na rua Vitalino Augusto, 
635, centro - Telefax: (31) 3718-1255, ou pelo e-mail:licitacao@bal-
dim.mg.gov.br, o edital está disponível no site www.baldim.mg.gov.
br.cleide cândido Bastos– pregoeiraMunicipal.

3 cm -18 1545097 - 1

Belo Horizonte

Companhia Urbanizadora de 
Belo Horizonte - URBEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

E INFRAESTRUTURA - SMOBI
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO 

DE BELO HORIZONTE – URBEL
AViso De LiciTAÇÃo

LiciTAÇÃo urBeL/ sMoBi cc 002/2021
 processo n.º 01-014.424/21-30

 oBJeTo: elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos exe-
cutivos de infraestrutura urbana e edificações para: o empreendimento 
n.º 31 do op 2005/2006 no conjunto Mariano de Abreu; a Tipologia 
Habitacional padrão em alvenaria estrutural com 4 pavimentos 16 uH; 
a urbanização do Beco “e” no Aglomerado santa Lucia; a Hidrome-
tração individualizada do residencial pedro Lessa na Vila pedreira 
prado Lopes; e o centro de referência urbana (creurB) da região 
do izidora.

 
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 320211018201627021.

arpss
Realce

arpss
Realce
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 MoDALiDADe: concorrência.
 Tipo De LiciTAÇÃo: Menor preço, aferido de forma global.
 reGiMe De eXecuÇÃo: empreitada por preço unitário.
 DATA Do JuLGAMenTo: dia 09 de dezembro de 2021.
 Horário Do JuLGAMenTo: 09h.
 oBTenÇÃo Do eDiTAL: o texto integral do edital e seus anexos 
estarão à disposição 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 Apêndice Vi do Anexo i, com a comprovação de recolhimento do 
valor conforme previsão editalícia.

 Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021. 
 Josué costa Valadão

 secretário Municipal de obras e infraestrutura
8 cm -18 1544802 - 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E INFRAESTRUTURA - SMOBI

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO 
DE BELO HORIZONTE – URBEL

AViso De LiciTAÇÃo
LiciTAÇÃo urBeL/ sMoBi cc 006/2021

 processo n.º 01-046.987/21-33
 oBJeTo: serviços e obras para construção de Quadra poliesportiva 
no Aglomerado santa Lúcia.
 MoDALiDADe: concorrência.
 Tipo De LiciTAÇÃo: Menor preço, aferido de forma global.
 reGiMe De eXecuÇÃo: empreitada por preço unitário.
 DATA Do JuLGAMenTo: dia 25 de novembro de 2021.
 Horário Do JuLGAMenTo: 09h.
 oBTenÇÃo Do eDiTAL: o texto integral do edital e seus anexos 
estarão à disposição 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 Apêndice Vi do Anexo i, com a comprovação de recolhimento do 
valor conforme previsão editalícia.

 Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021. 
 Josué costa Valadão

 secretário Municipal de obras e infraestrutura
6 cm -18 1544803 - 1

Berilo

Câmara Municipal
 CONTRATO Nº 03/2021

 A câmara Municipal de Berilo/MG torna público: 3° Termo Aditivo ao 
contrato n° 03/2021, ref.: p.A.L, n° 003/2021 - p.p n° 01/2021. contra-
tado: posto Amaral Ltda - epp. cnpJ n° 71.018.550/0001-86; objeto: 
reajusta para r$ 6,92 (seis reais e noventa e dois centavos) o valor 
unitário do combustível (gasolina comum) fornecido para a câmara; 
Assinatura: 18/10/2021. Berilo/MG, 18 de outubro de 2021. sueli Dias 
pereira Machado - presidente da câmara.

2 cm -18 1544926 - 1

Boa Esperança

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2021. 
Tipo: Menor preço. objeto: contratação de empresa para fornecimento 
de 01 (um) caminhão Truck zero km, ano 2021, modelo 2021 ou supe-
rior, equipado com equipamento roll on, roll off com içamento de 
22.000 kg, conforme especificações detalhadas contidas no edital e ane-
xos e de acordo com o convênio MApA nº 890129/2019, celebrado 
com a união por intermédio do Ministério da Agricultura, pecuária e 
Abastecimento - MApA. entrega dos envelopes até às 09h:00min de 
04/11/2021. edital e anexos no site: www.boaesperanca.mg.gov.br/lici-
tacoes. Informações: (35) 3851-0314. Hideraldo Henrique Silva, Pre-
feito Municipal.

3 cm -18 1545089 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

 EXTRATO DO 1º ADITAMENTO AO CONTRATO 
Nº 17-2020 FIRMADO EM 06/11/2020

contratante: serviço Autônomo de água e esgoto. contratado: empresa 
Alexandre da silva Alves. objeto refere-se à prorrogação da vigência 
contratual, iniciando em 06/11/2021 e terminando em 06/11/2022. 
Dotações orçamentária: 175120052.2200-3390.39.00. Data da assina-
tura do aditivo: 13/10/2021. Tatiane Fagundes naves Lamaita Vinhas 
- Diretora superintendente do sAAe.

2 cm -18 1544729 - 1

EXTRATO DO 2º ADITAMENTO AO CONTRATO 
Nº 16-2020 FIRMADO EM 05/11/2020 

contratante: serviço Autônomo de água e esgoto. contratado: 
empresa inovação computação Móvel LTDA. objeto refere-se à pror-
rogação da vigência contratual, iniciando em 05/11/2021 e terminando 
em 05/11/2022. Dotações orçamentária: 175120052.2200-3390.39.00. 
Data da assinatura do aditivo: 13/10/2021. Tatiane Fagundes naves 
Lamaita Vinhas- Diretora superintendente do sAAe.

2 cm -18 1544728 - 1

Bocaiuva

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 

175/21. PREGÃO ELETRÔNICO 100/21. 
objeto: registro de preço para aquisição de materiais de iluminação 
natalina para atender as necessidades da secretaria de meio ambiente 
e serviços urbanos. sessão remarcada para o dia 29/10/21 ás 08:30 h. 
processo Licitatório 157/21. pregão eletrônico 089/21. objeto: Aqui-
sição de um trator agrícola e uma grade aradora para atender as comu-
nidades rurais do município de Bocaiúva solicitado pela secretaria 

municipal de desenvolvimento rural. sessão dia 05/11/21 ás 09:30 h. 
processo Licitatório 161/21. pregão eletrônico 091/21. objeto: regis-
tro de preço para aquisição de bancos de jardim para serem utilizados 
nas praças públicas do município. sessão dia 05/11/21 ás 13:00 h. pro-
cesso Licitatório 126/21. pregão presencial 073/21. objeto: registro de 
preços para contratação de serviço de propaganda volante para atender 
a assessoria de comunicação deste município. sessão dia 08/11/21 ás 
09:30 h. processo Licitatório 156/21. pregão presencial 088/21. objeto: 
registro de preços para aquisição de uniformes para atender as secreta-
rias deste município. sessão dia 09/11/21 ás 09:30 h. edital disponível 
no site bocaiuva.mg.gov.br. Bianca souza rodrigues, pregoeira.

4 cm -18 1544910 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL 036/2021
o sAAe de Bocaiúva, através da pregoeira torna público que realizará 
as seguintes licitações: PP nº 036/2021-OBJETO: Aquisição de Con-
juntos Motobombas e Válvulas *.critério de julgamento: Menor preço 
por item; enTreGA Dos enVeLopes: 04/11/2021, 09:00hs; pp 
nº 038/2021-oBJeTo: Aquisição de Material para Laboratório*.cri-
tério de julgamento: Menor preço por item; enTreGA Dos enVe-
Lopes: 05/11/2021, 09:00hs. o edital estará publicado no quadro de 
avisos do sAAe, à pça. pedro caldeira, 7-A–centro, Bocaiúva/MG, 
no site: saaebocaiuva.com.br ou pelo e-mail: saaebocaiuva.licitacao@
hotmail.com. Informações: Fone:38–3251-1581 – Mayave Larissa da 
silva - pregoeira. 

3 cm -18 1544999 - 1

Bom Despacho

Prefeitura Municipal
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL – PE 33/21:

contratação de serviços de transporte inter-hospitalar em Ambulân-
cia (uTi MÓVeL Tipo D). sessão: 3/11/21, 9h. edital: www.bom-
despacho.mg.gov.br/licitacao e www.portaldecompraspublicas.com.
br . info: (37) 99106-3812 ou licitacao@pmbd.mg.gov.br . Bertolino 
neto, prefeito.

2 cm -18 1545091 - 1

Brumadinho

Prefeitura Municipal
ABERTURA DE LICITAÇÃO PE 58/2021

processo Administrativo 180/2021. objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de tablets visando atender as necessidades 
das escolas Municipais, mediante entrega parcelada, por um período 
de 12 meses. Data de abertura: 03/11/2021 as 9h. Ver site: www.bruma-
dinho.mg.gov.br . sônia Ap. Barcelos Maciel – secretária de educação

2 cm -18 1545172 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – 
pe 72/20 - pe 72/21, pL 225/21 rp aq bombas a vácuo e outro por 12 
meses. Abertura 05.11.21 às 9:00h comprasnet edital ver site www.
brumadinho.mg.gov.br. eduardo callegari/sMs 

1 cm -18 1545175 - 1

CONTRATO 12/2020
Torna público o extrato do 5º termo aditivo ao contrato nº 12/2020. 
objeto: contratação de empresa especializada em serviços na área de 
engenharia para conclusão das obras da unidade Básica de saúde do 
Bairro progresso ii sendo mão-de-obra com fornecimento e aplica-
ção de materiais. Para fins de prorrogação do prazo de 10/10/2021 a 
09/02/2022.. empresa: eMcon consTruÇÕes LTDA. Avimar de 
Melo Barcelos/prefeito Municipal.

2 cm -18 1545169 - 1

Buenópolis

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO 073/2021
A Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG, torna pública, a retifica-
ção do edital do processo Licitatório 073/2021 – pregão eletrônico 
023/2021, no Anexo I – Termo de Referência, do edital. O edital retifi-
cado está disponível no endereço eletrônico http://buenopolis.mg.gov.
br/953-2/. As demais informações permanecem inalteradas. E-mail: 
licitacao@buenopolis.mg.gov.br ou através do http://buenopolis.
mg.gov.br/953-2/.

2 cm -18 1544832 - 1

Caetanópolis

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº052/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº002/2021
 objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de pavi-
mentação asfáltica em CBUQ sarjeta, meio-fio, placas e sinaliza-
ção horizontal para a rua Azaleia, Bairro Acácias e rua dos Jato-
bás, Bairro imperial, em caetanópolis/MG, conforme convênio nº 
1491000271/2019, planilha orçamentária, memorial descritivo, cro-
nograma físico-financeiro e projeto básico. Visita técnica até dia 
10/11/2021 às 15h. cadastro até 08/11/2021, das 7h às 15h. Data rece-
bimento e abertura de envelopes: 11/11/2021 às 08:00h, na sala de 
Licitações, situada na Av. Francisco Mascarenhas Ferreira, 159, Cen-
tro. Informações: tel. (31)3714-7399, e-mail: licitacoes@caetanopolis.
mg.gov.br - edital disponível: www.caetanopolis.mg.gov.br.

 Joaquim Duarte nunes, secretário M. de Administração. 
3 cm -18 1544874 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
preGÃo presenciAL nº 013/2021 reGisTro De preÇos nº 
018/2021  objeto: registro de preços para eventual e futura contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviços de serralheria e 
soldas em geral; sendo conserto, reforma e manutenção, com forneci-
mento de material, atendendo ao interesse da Administração. Data de 
recebimento e abertura de envelopes: 09/11/2021 às 08:00h, na sala de 
Licitações, situada na Av: Francisco Mascarenhas Ferreira, 159, Cen-
tro. Maiores informações: tel.(31)3714-7399, e-mail:licitacoes@caeta-
nopolis.mg.gov.br; edital disponível: www.caetanopolis.mg.gov.br.

 secretário M. de Administração: Joaquim Duarte nunes.
3 cm -18 1544835 - 1

Caiana

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – P.L Nº 068/2021 
p.p nº 044/2021 – r.p nº 039/2021. A prefeitura Municipal de caiana 
- MG, torna público nos termos das Leis Federais nº Lei 8.666/93 e 
10.520/02 e suas alterações oProcesso nº 068/2021, Pregão Presen-
cial nº 044/2021, com abertura para o dia05/11/2021às14:00horas, 
Visando:registro de preço para contratação de empresa para prestação 
de serviços de pintura e lanternagem nos veículos em atendimento a 
demanda das diversas secretarias desta municipalidade.o edital com-
pleto encontra-se à disposição na sede da prefeitura àrua Miguel 
Toledo, 106, centro, na cidade de caiana - MG cep: 36.832-000 ou 
através do site www.caiana.mg.gov.br.MAurício pinHeiro Fer-
reirA– prefeito Municipal. 15/10/2021.

3 cm -15 1544162 - 1

Campestre

Prefeitura Municipal

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2021 – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 060/2021 - SRP Nº 054/2021.

 Torna público à instauração do pregão eletrônico nº 060/2021, que tem 
por finalidade o registro de preços para eventual e futura contratação 
de empresa para prestação de serviços de implantação, intermediação 
e administração de um sistema informatizado e integrado via WeB on-
line real time, com utilização de sistema de gerenciamento da manuten-
ção preventiva/corretiva da frota com utilização de etiqueta denominada 
TAG com tecnologia rFiD ou nFc em estabelecimentos credenciados, 
através de equipe especializada objetivando subsidiar o uso do sistema 
de gestão e acompanhar o desempenho dos veículos e equipamentos 
integrantes da frota da prefeitura Municipal de campestre. critério de 
Julgamento: Menor preÇo - ALíQuoTA. recebimento das pro-
postas das 08h do dia 20/10/2021 até às 08h30 do dia 29/10/2021. Aber-
tura e julgamento das propostas às 08h30 do dia 29/10/2021. início 
da sessão e disputa de preço às 09h do dia 29/10/2021. referência de 
tempo: horário de Brasília. Local Portal: Bolsa de Licitações do Brasil 
– BLL www.bll.org.br. Telefone de contato Depto de licitação: (035) 
3743-3067 – obtenção do edital: www.campestre.mg.gov.br. priscila 
Juliana Vilela Barra_pregoeira

5 cm -18 1545136 - 1

Campo Belo

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇOS 11/2021
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de mão 
de obra com fornecimento de materiais para reforma e adequação 
de prédios públicos para implantação de acessibilidade - recursos - 
Transferência especial do estado/Acordo Judicial Brumadinho. Aber-
tura: 04/11/2021 às 13h. Informações: Rua Tiradentes, 491, Centro. 
Tel.:(0**35)3831-7914. e-mail: licitacao@campobelo.mg.gov.br.

ToMADA De preÇos nº. 012/2021
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de mão de 
obra com fornecimento de materiais para reforma e pintura de quadras 
do município de campo Belo - recursos - Transferência especial do 
estado/ Acordo Judicial Brumadinho. Abertura: 05/11/2021 às 13h. 
Mais informações: Rua Tiradentes, 491, Centro.Tel.: (0**35) 3831-
7914. e-mail: licitacao@campobelo.mg.gov.br.

3 cm -15 1544444 - 1

Campos Gerais

Prefeitura Municipal

 PROCESSO LICITATÓRIO 67/2021
comunica abertura de proc. Lic. 67/2021, pregão eletrônico 40/2021, 
tipo menor preço por item, que tem como objeto a contratação de 
empresa para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza 
e higiene. sessão dia 04/11/2021 ás 09:15h, protocolo até ás 09:00h. 
Edital na Sec. Municipal de Compras e Licitações, rua Nossa Senhora 
do carmo,131, centro, cep 37160000, Tel. 35 3853 1436 ou pelo site 
www.camposgerais.mg.gov.br. campos Gerais, 18/10/2021. Francisco 
de Assis souza - pregoeiro

2 cm -18 1544908 - 1

Cana Verde

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 037/2021 – 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM – LEI FEDERAL 8666/93

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Perfis Laminados para 
Manutenção de ponte – entrega dos envelopes: Dia 09 de novembro de 
2021 às 09h00in – Informações completas com a Comissão Permanente 
de Licitação da prefeitura Municipal de cana Verde/MG – Fone (35) 
3865-1202, no horário de 13h00min as 16h00min. edital disponível 
em: www.canaverde.mg.gov.br!

pregão presencial 038/2021 – Tipo: Menor preço por item – Lei Fede-
ral 8666/93 – objeto: registro de preços para aquisição de Artigos 
de padaria – entrega dos envelopes: Dia 09 de novembro de 2021 
às 10h00min – Informações completas com a Comissão Permanente 
de Licitação da prefeitura Municipal de cana Verde/MG – Fone (35) 
3865-1202, no horário de 13h00min as 16h00min.

pregão presencial 039/2021 – Tipo: Menor preço por item – Lei Fede-
ral 8666/93 – objeto: registro de preços para Aquisição de Madeira 
– entrega dos envelopes: Dia 09 de novembro de 2021 às 13h00in – 
Informações completas com a Comissão Permanente de Licitação da 
prefeitura Municipal de cana Verde/MG – Fone (35) 3865-1202, no 
horário de 13h00min as 16h00min. edital disponível em: www.cana-
verde.mg.gov.br!

pregão presencial 040/2021 – Tipo: Menor preço por item – Lei Fede-
ral 8666/93 – objeto: registro de preços para aquisição de Mate-
rial elétrico – entrega dos envelopes: Dia 16 de novembro de 2021 
às 09h00min – Informações completas com a Comissão Permanente 
de Licitação da prefeitura Municipal de cana Verde/MG – Fone (35) 
3865-1202, no horário de 13h00min as 16h00min. edital disponível 
em: www.canaverde.mg.gov.br!

7 cm -18 1544918 - 1

Cantagalo

Prefeitura Municipal
PP Nº 026/2021 - 

o Município de cantagalo/MG, torna público que fará realizar licita-
ção conforme segue pAL 108/2021: pregão presencial nº 026/2021, 
destinado à registro de preços para futuras e eventuais contratações 
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva, com fornecimento de peças ou acessórios genuínas 
ou originais de fábrica e mão de obra, para veículos Leves da frota 
do Município de cantagalo/MG, para o exercício de 2021 conforme 
especificações do edital e anexos. Tipo: Menor Preço Por Lote. Aber-
tura: 03/11/2021 às 09:00. paulo cesar carvalho de Freitas. pregoeiro 
- Mais informações no portal eletrônico do município: e-mail: licitacao-
cantagalo21@gmail.com, telefone: (33) 3411-9001 e portal eletrônico: 
http://www.cantagalo.mg.gov.br

3 cm -18 1545128 - 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 320211018201627022.
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Capela Nova

Prefeitura Municipal
 CP 01/2020 - SETOR DE LICITAÇÃO 

 AVISO LICITAÇÃO – CP 01/2020 – PRC 038/2020. 
oBJeTo: concessão onerosa de uso de espaços públicos (quiosques), 
localizados na praça senhora das Dores, centro, capela nova/MG. 
ABERTURA: 19/11/2021 – 10:00 hs. Informações 31–3727–1110. Edi-
tal no site www.capelanova.mg.gov.br. capela nova 15/10/21. Adelmo 
de rezende Moreira – prefeito Municipal.

2 cm -18 1545183 - 1

PE 045/2021 
setor de Licitação – AViso LiciTAÇÃo – pe 045/2021 – prc 
090/2021. objeto: registro de preço para locação de arabesco. rece-
bimento das propostas: 15:30h do dia 18/10/2021 até às 09:30h do 
dia 05/11/2021; Abertura e Julgamento das propostas: 09:31h do dia 
05/11/2021; sessão de disputa: 10:01h do dia 05/11/2021. edital na 
integra no site www.capelanova.mg.gov.br. Duvidas através do tele-
fone (31) 37271171, licitar@capelanova.mg.gov.br ou diretamente na 
prefeitura Municipal. Adelmo de rezende Moreira – prefeito Munici-
pal. capela nova 18/10/21. 

2 cm -18 1545184 - 1

Carangola

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021

objeto: contratação de pessoa jurídica para fornecimento de medica-
mentos determinados em demandas judiciais, frustrados em licitação 
anterior, tudo conforme edital, Termo de referência e demais anexos. 
Apresentação para credenciamento dos licitantes: das 09:00 h às 09 h 
e 30 min do dia 03/11/2021; Data e horário da sessão: às 09 h e 30 
min do dia 03/11/2021; Local da sessÃo: https:// www.licitanet.com.
br - Informações: Prefeitura Municipal, Praça Coronel Maximiano, 
88, centro, carangola/MG - Tel: (32) 3741-9600. carangola/MG, 
13/10/2021 - Abimael Fernandes Borges - pregoeiro.

3 cm -18 1545092 - 1

Carlos Chagas

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 24/2021, 

processo Licitatório nº 265/2021,objetivando “registro de preço para 
locação de caminhão compactador, para fins de execução de serviços 
de limpeza pública que serão executados pela administração pública, 
compreendendo a coleta de lixo domiciliar e comercial em todo o muni-
cípio”, conf. especificações do Anexo I do edital, que estará disponível 
a partir do dia 19/10/2021 através do site www.carloschagas.mg.gov.br, 
com credenciamento a partir das 08:30 (oito horas e trinta minutos) do 
dia 29/10/2021. outros esclarecimentos pelo Tel: (33)3624-1263. car-
los chagas (MG), 18 de outubro de 2021. Aline Teixeira de Almeida 
souza. pregoeira Municipal.

3 cm -18 1544933 - 1

 DISPENSA Nº. 40/2021
Extrato da Ratificação referente ao Processo Licitatório nº. 220/2021 – 
objeto: Aquisição de barracas para atender na estruturação dos eventos 
da secretaria Municipal de cultura, esporte e Lazer - FMc - Fundo 
Municipal De cultura.ForneceDor: Goval Toldos industria e 
comercio Ltda. - cnpJ: 02.700.484/0001-07 VALor: r$ 17.200,00 
(Dezessete mil e duzentos reais). Data da Ratificação: 18 de outubro de 
2021. José Amadeu Nanayoski Tavares – Prefeito Municipal.

2 cm -18 1544762 - 1

Catas Altas

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021

Torna publico aos interessados a realização do pregão presencial nº 
034/2021, processo autuado nº 239/2021, visando a aquisição de mudas 
de flores, plantas ornamentais, adubos, fertilizantes e materiais para jar-
dins, conforme solicitação da secretaria Municipal de esporte e Lazer, 
conforme condições previstas neste edital e demais anexos. Início da 
sessão pública: 05/11/2021 às 08h30min. o edital encontra-se dispo-
nível no site: http://portaltransparencia.catasaltas.mg. gov.br/licitacoes. 
Mais informações via e-mail: pregão@catasaltas.mg.gov.br. Telefones: 
31-3832-7113 / 3832-7583.

catas Altas, 18 de outubro de 2021.
saulo Morais de castro – prefeito.

3 cm -18 1544868 - 1

Catuji

Prefeitura Municipal
PL Nº 073/2021 – TP Nº 003/2021 

realizará no dia 09/11/2021 às 08h00 – objeto: contratação de empresa 
sob o regime de empreitada global, para a execução de reforma da uni-
dade de saúde da comunidade do Jenipapão no município de catuji/
MG, com fornecimento total de equipamentos, materiais e mão-de-
obra, em conformidade com as planilhas e projetos anexos. os interes-
sados poderão solicitar o edital pelo e-mail: licitacao@catuji.mg.gov.br. 
Fone: (33) 3532-9322. patrícia Gomes pereira – presidente da cpL. 

2 cm -18 1544929 - 1

Catuti

Prefeitura Municipal
PP Nº 51/2021 

o Município de catuti/MG, torna público que realizará pregão pre-
sencial nº 51/2021, no dia 03/11/2021, às 07h00min horas, na sede da 
prefeitura de catuti/MG, localizada na praça presidente Vargas, 01 - 
centro - cep: 39.526-000, tipo menor preço, objetivando a contratação 
de empresa para prestação de serviços com caminhão tipo pipa, para 
abastecimento de água potável no município. o edital poderá ser solici-
tado na sede da prefeitura ou pelo e-mail: catutilicitacoes@gmail.com 
- Delermando do nascimento França - prefeito Municipal.

2 cm -18 1545137 - 1

Caxambu

Prefeitura Municipal
NOTIFICAÇÃO.

Fica notificada a empresa Magalhães Industria e Comercio Eireli ME, 
CNPJ 17.403.267/0001-32, a cumprir parte das obrigações assumidas 
em relação ao processo Licitatorio nº 70/2021, p. eletr. nº 52/2021, oc 
1227/2021, no prazo de 10(dez) dias úteis, sob pena do impedimento 
de licitar com o Município de caxambu, conforme edital e legislação 
vigente. 18/10/2021. Dpto Licitações

2 cm -18 1545193 - 1

Cláudio

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021. 

processo Licitatório nº 321/2021, autuado em 14/10/2021. constitui 
objeto desta Licitação a aquisição de equipamentos diversos (Mobiliá-
rio, médico hospitalar, dentre outros), para manutenção das atividades 
das unidades de saúde, em atendimento à resolução nº 7132/2020, de 
acordo com especificações contidas no Anexo I do Edital, a realizar-se 
no dia 05/11/2021, às 10h00min. cópia do edital à disposição dos inte-
ressados nos sites: www.claudio.mg.gov.br, www.licitardigital.com.br, 
e na Av. presidente Tancredo neves, nº 152, centro, nesta cidade, no 
horário de 08h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira. cláudio/
MG, 14 de outubro de 2021. Andréia Aparecida de oliveira - pregoeira 
do Município.

3 cm -18 1544969 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021. 
processo Licitatório nº 320/2021, autuado em 14/10/2021. constitui 
objeto desta Licitação a aquisição de materiais de custeio diversos, 
para atendimento das necessidades básicas das unidades de saúde, 
em atendimento às Resoluções nº 7132/2020, nº 7156/2020 e Portaria 
nº 1462, Proposta nº 36000386282202100, de acordo com especifica-
ções contidas no Anexo I do Edital, a realizar-se no dia 03/11/2021, 
às 13h00min. cópia do edital à disposição dos interessados nos sites: 
www.claudio.mg.gov.br, www.licitardigital.com.br, e na Av. presidente 
Tancredo neves, nº 152, centro, nesta cidade, no horário de 08h00min 
às 17h00min, de segunda a sexta-feira. cláudio/MG, 14 de outubro de 
2021. Andréia Aparecida de oliveira - pregoeira do Município.

3 cm -18 1544967 - 1

Conceição do Pará

Prefeitura Municipal
 PL Nº39/2021, PREGÃO Nº22/2021

Obj-Prestação de serviços de oficina do Projeto Viva (capoeira) para 
fortalecimento do esporte–entrega dos envelopes dia 05/11/2021, às 
09:00 hrs. Informações pelo telefone (37) 3276-1391. Edital pelo site 
www.conceicaodopara.mg.gov.br –Lucrécia Dias Miranda– pregoeira.

1 cm -18 1544811 - 1

Conceição do 
Rio Verde

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 00158/2021. 

procedimento Licitatório nº 00093/2021 - pregão eletrônico nº 
00021/2021. Firmado em 14 de outubro de 2021. objeto: refere-se à 
contratação de empresas visando o fornecimento de diversos materiais 
a serem utilizados nas oficinas do CRAS - Centro de Referência da 
Assistência social do Município de conceição do rio Verde/MG. Valor 
do contrato: r$ 4.088,44 (Quatro mil, oitenta e oito reais, e quarenta 
e quatro centavos). contratante: prefeitura do Município de conceição 
do Rio Verde/MG. Contratada: Halley Alan Cabral de Andrade - EPP. 
Vigência: 14/10/2021 a 14/10/2022.
eXTrATo De conTrATo nº 00159/2021. procedimento Licitatório 
nº 00093/2021 - pregão eletrônico nº 00021/2021. Firmado em 14 de 
outubro de 2021. objeto: refere-se à contratação de empresas visando 
o fornecimento de diversos materiais a serem utilizados nas oficinas 
do crAs - centro de referência da Assistência social do Município 
de conceição do rio Verde/MG. Valor do contrato: r$ 3.666,44 (Três 
mil, seiscentos e sessenta e seis reais, e quarenta e quatro centavos). 
contratante: prefeitura do Município de conceição do rio Verde/MG. 
contratada: primus Magazine LTDA - Me. Vigência: 14/10/2021 a 
14/10/2022.
 eXTrATo De conTrATo nº 00160/2021. procedimento Licitatório 
nº 00093/2021 - pregão eletrônico nº 00021/2021. Firmado em 14 de 
outubro de 2021. objeto: refere-se à contratação de empresas visando 
o fornecimento de diversos materiais a serem utilizados nas oficinas do 
crAs - centro de referência da Assistência social do Município de 

conceição do rio Verde/MG. Valor do contrato: r$ 214,60 (Duzentos 
e quatorze reais, e sessenta centavos). contratante: prefeitura do Muni-
cípio de conceição do rio Verde/MG. contratada: Moema comercial 
LTDA - epp. Vigência: 14/10/2021 a 14/10/2022.
 eXTrATo De conTrATo nº 00161/2021. procedimento Licita-
tório nº 00093/2021 - pregão eletrônico nº 00021/2021. Firmado em 
14 de outubro de 2021. objeto: refere-se à contratação de empre-
sas visando o fornecimento de diversos materiais a serem utilizados 
nas oficinas do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social 
do Município de conceição do rio Verde/MG. Valor do contrato: r$ 
1.762,30 (Hum mil, setecentos e sessenta e dois reais, e trinta centavos). 
contratante: prefeitura do Município de conceição do rio Verde/MG. 
contratada: solução em negócios LTDA - epp. Vigência: 14/10/2021 
a 14/10/2022.
 eXTrATo De conTrATo nº 00162/2021. procedimento Licita-
tório nº 00093/2021 - pregão eletrônico nº 00021/2021. Firmado em 
14 de outubro de 2021. objeto: refere-se à contratação de empre-
sas visando o fornecimento de diversos materiais a serem utilizados 
nas oficinas do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social 
do Município de conceição do rio Verde/MG. Valor do contrato: 
r$ 157,20 (cento e cinquenta e sete reais, e vinte centavos). contra-
tante: prefeitura do Município de conceição do rio Verde/MG. con-
tratada: Workout comércio de produtos para saúde LTDA. Vigência: 
14/10/2021 a 14/10/2022.
 eXTrATo De conTrATo nº 00163/2021. procedimento Licita-
tório nº 00093/2021 - pregão eletrônico nº 00021/2021. Firmado em 
14 de outubro de 2021. objeto: refere-se à contratação de empresas 
visando o fornecimento de diversos materiais a serem utilizados nas ofi-
cinas do crAs - centro de referência da Assistência social do Muni-
cípio de conceição do rio Verde/MG. Valor do contrato: r$ 1.723,70 
(Hum mil, setecentos e vinte e três reais, e setenta centavos). contra-
tante: prefeitura do Município de conceição do rio Verde/MG. con-
tratada: exitus comercial produtos e serviços LTDA - epp. Vigência: 
14/10/2021 a 14/10/2022.
 eXTrATo De conTrATo nº 00164/2021. procedimento Licita-
tório nº 00093/2021 - pregão eletrônico nº 00021/2021. Firmado em 
14 de outubro de 2021. objeto: refere-se à contratação de empresas 
visando o fornecimento de diversos materiais a serem utilizados nas ofi-
cinas do crAs - centro de referência da Assistência social do Muni-
cípio de conceição do rio Verde/MG. Valor do contrato: r$ 716,20 
(setecentos e dezesseis reais, e vinte centavos). contratante: prefeitura 
do Município de conceição do rio Verde/MG. contratada: Fábio A. 
pereira - Me. Vigência: 14/10/2021 a 14/10/2022.
 eXTrATo De conTrATo nº 00165/2021. procedimento Licitatório 
nº 00093/2021 - pregão eletrônico nº 00021/2021. Firmado em 14 de 
outubro de 2021. objeto: refere-se à contratação de empresas visando 
o fornecimento de diversos materiais a serem utilizados nas oficinas do 
crAs - centro de referência da Assistência social do Município de 
conceição do rio Verde/MG. Valor do contrato: r$ 329,10 (Trezentos 
e vinte e nove reais, e dez centavos). contratante: prefeitura do Muni-
cípio de conceição do rio Verde/MG. contratada: Aliança comércio e 
Distribuição LTDA - epp. Vigência: 14/10/2021 a 14/10/2022.
 eXTrATo De conTrATo nº 00166/2021. procedimento Licita-
tório nº 00093/2021 - pregão eletrônico nº 00021/2021. Firmado em 
14 de outubro de 2021. objeto: refere-se à contratação de empresas 
visando o fornecimento de diversos materiais a serem utilizados nas ofi-
cinas do crAs - centro de referência da Assistência social do Muni-
cípio de conceição do rio Verde/MG. Valor do contrato: r$ 1.050,50 
(Hum mil, cinquentas reais, e cinquenta centavos). contratante: prefei-
tura do Município de conceição do rio Verde/MG. contratada: VGA 
Comercial e Serviços Gráficos LTDA - ME. Vigência: 14/10/2021 a 
14/10/2022.

19 cm -18 1544966 - 1

Congonhas

Prefeitura Municipal
REPUBLICAÇÃO- CONCORRÊNCIA 003/2021. COMISSÃO 

PERMANENTE DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES.
 objeto: reforma da cobertura Terminal rodoviário, com fornecimen-
to de materiais e mão de obra, no Município de congonhas/MG. A cpJL 
declara a licitação deserta e redesigna a sessão para o dia 22/11/2021 
às 9:00 horas.Ata 020/2021 publicada na íntegra no site da prefeitura 
de congonhas. congonhas, 18 de outubro de 2021. (a) Adriane renata 
Bernardo netto Freitas - presidente da cpJL.

2 cm -18 1544831 - 1

Conselheiro 
Lafaiete

Prefeitura Municipal
RESULTADO DE JULGAMENTO DE 

PROPOSTA – CP Nº 004/2021
A pMcL/MG torna público o resultado de julgamento de pro-
posTA de preços referente ao processo Licitatório nº 104/2021 – cp 
nº 004/2021, cujo objeto é contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de engenharia para execução de contenções por 
gabiões, escadaria, drenagem e pavimentação, no Município de Con-
selheiro Lafaiete, conforme convênio nº 15.0073, de 13 de janeiro de 
2015, e respectivos termos aditivos, celebrados entre o Município e a 
companhia de saneamento de Minas Gerais – copAsA/MG, de acordo 
com especificações, quantitativos e condições contidos nos Anexos I e 
ii, integrantes do edital. empresa Vencedora: soLeAr consTru-
ÇÕes e coMÉrcio LTDA. - Me, com os seguintes valores globais: 
item 01: r$811.948,55 (oitocentos e onze mil, novecentos e quarenta 
e oito reais e cinquenta e cinco centavos); item 02: r$328.351,04 (tre-
zentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatro cen-
tavos); item 03: r$1.529.587,95 (um milhão, quinhentos e vinte e nove 
mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos); item 
04: r$143.451,47 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta 
e um reais e quarenta e sete centavos); e, item 05: r$536.230,79 (qui-
nhentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta reais e setenta e nove centa-
vos). Fica aberto o prazo recursal. cons. Lafaiete, 18/10/2021. Alisson 
Dias Laureano – presidente da cpL.

5 cm -18 1545096 - 1

Conselheiro Pena

Prefeitura Municipal
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
A prefeitura Municipal de conselheiro pena/MG, torna público o pro-
cesso LiciTATÓrio nº 119/2021, preGÃo eLeTrÔnico nº 
036/2021. objeto: registro de preços para futura aquisição de veícu-
los, novos, 0KM, com a finalidade de atender a demanda dos serviços 

realizados pelas secretarias de governo da prefeitura Municipal de con-
selheiro pena/MG. DATA: 03/11/2021, às 09:00 HorAs. o edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no site www.conselhei-
ropena.mg.gov.br no link “Licitações” e no site www.licitardigital.com.
br - nádia Filomena Dutra França.

eXTrATo Do conTrATo nº 073/2021
A prefeitura Municipal de conselheiro pena/MG, torna público o 
eXTrATo Do conTrATo nº 073/2021, processo LiciTATÓ-
rio n° 097/2021, DispensA n° 032/2021. objeto: contratação de 
serviços para reforma do posto de Apoio do Distrito do Bueno em con-
selheiro pena/MG. contratado: José da silva do nascimento, cpF: 
033.027.626-31. Valor do contrato: r$ 15.958,72 (quinze mil, nove-
centos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos). nádia Filo-
mena Dutra França - prefeita Municipal.

5 cm -18 1544907 - 1

Coromandel

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 01/2021. 
será realizado no dia 17 de dezembro de 2021 às 08:00 hs o processo 
Licitatório de n° 181/2021, na Modalidade de concorrência pública de 
n° 01/2021, do Tipo Técnica e preço, cujo objeto é a contratação de 
empresa de publicidade e propaganda para prestação de serviços pro-
fissionais de comunicação social aos órgãos da administração direta e 
indireta do Município de coromandel – MG. editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br 
ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à 
rua Artur Bernardes n° 170. coromandel-MG, 18 de outubro de 2021. 
nilda Maria dos Anjos Dorneles – presidente da cpL.

3 cm -18 1545018 - 1

Coronel Fabriciano

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2021 – 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 199/2021 – 
PROCESSO DE COMPRAS N° 351/2021

 resuLTADo - comunicamos que as seguintes proponentes saíram 
vencedoras do referido processo Moveis e serviços Ltda, referente ao 
item 01, ao valor global de r$ 8.640,00 (oito mil seiscentos e qua-
renta reais); Nilza Rodrigues Office Eireli – Epp, referente ao item 02, 
ao valor global de r$ 5.660,00 (cinco mil seiscentos e sessenta reais); 
Duda shop store comercio de eletroeletrônicos Ltda, referente ao item 
03, ao valor global de r$ 718,00 (setecentos e dezoito reais). coro-
nel Fabriciano/MG, 18 de outubro de 2021. patrícia cristina Ferreira 
sá. pregoeira. 

3 cm -18 1544976 - 1

PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO 
P/ ME, EPP E MEI N° 037/2021

 Processo Licitatório n° 203/2021. Retificação. Objeto: Contratação de 
empresa no ramo de hotelaria para serviços de hospedagem, com ali-
mentação (café da manhã, almoço e jantar), destinados a hospedaria 
dos profissionais e coordenação que estão em trabalho de realização 
de procedimentos diagnósticos e cirúrgicos de oftalmologia, objeto 
do contrato 217/2021, em atendimento a secretaria de Governança da 
saúde, de coronel Fabriciano, tendo como fonte de receita, recursos 
de receitas de impostos e de Transferências de impostos Vinculados à 
Saúde. Informamos aos interessados que foram realizadas alterações no 
corpo do edital. O edital retificado poderá ser retirado pelo site www.
fabriciano.mg.gov.br. A nova data de abertura da sessão pública será em 
04/11/2021 às 14h. coronel Fabriciano, 18 de outubro de 2021. paulo 
Valadares da silva. pregoeiro.

4 cm -18 1544951 - 1

 CREDENCIAMENTO Nº 008/2021 
processo de compra nº 347/2021 – processo Licitatório n° 191/2021. 
resuLTADo - A cpL informa os credenciados até momento: reprocir 
produtos cirúrgicos e Hospitalares Ltda epp e santalmas representa-
ções e Comércio Ltda. Coronel Fabriciano/MG, 15 de outubro de 2021. 
José pereira. presidente da cpL.

2 cm -18 1544939 - 1

 PREGÃO ELETRÔNICO COM ITENS PARA AMPLA 
DISPUTA E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP N.° 031/2021

processo de compra n.° 379/2021 – processo Licitatório n.° 185/2021. 
resultado. objeto: Aquisição de Materiais esportivos, Kits de unifor-
mes esportivos e Materiais de Divulgação para o desenvolvimento de 
atividades físicas de forma preventiva, visando a promoção da saúde 
no Município, em atendimento à Diretoria de esporte Lazer e Juven-
tude – secretaria Municipal de saúde, tendo como fonte de receitas: 
outras Transferências de convênios e recursos ordinários. comunica-
mos que as vencedoras do certame foram as proponentes: DuDA sHop 
sTore coMercio De eLeTroeLeTronicos LTDA, referente 
ao item: 01 ao valor global de r$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro 
reais), coMercio DiGiTAL DiniZ eireLi, referente ao item: 02 
ao valor global de r$8.700,00 (oito mil e setecentos reais), AQuA-
reLA coMercio e serVicos – eireLi, referente ao item: 03 ao 
valor global de r$3.035,00 (três mil e trinta e cinco reais), LiciTAr 
coMercio e serVicos LTDA referente aos itens: 04, 05, 07 e 08 
ao valor global de r$20.496,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa e 
seis reais), A & s inDusTriA e coM. Do VesTuArio LTDA refe-
rente ao item: 06 ao valor global de r$798,00 (setecentos e noventa e 
oito reais), conTrAsTe puBLiciDADe LTDA, referente ao item: 
09 ao valor global de r$ 990,00 (novecentos e noventa e nove reais) e 
BeTBi inDusTriA De conFeccoes e BrinDes - eireLi refe-
rente aos itens: 10 e 11 ao valor global de r$54.320,40 (cinquenta e 
quatro mil, trezentos e vinte reais e quarenta centavos). coronel Fabri-
ciano, 18 de outubro de 2021. José pereira. pregoeiro.

6 cm -18 1544945 - 1

Datas

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021. PAL Nº 094/2021. 

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de kit de 
alimentação para distribuição para atendimento das políticas públi-
cas de segurança alimentar e nutricional do Município de Datas/MG. 
Abertura: Dia 29/10/2021 às 08h00min, tipo Menor preço por item. o 
edital e seus Anexos poderão ser solicitados por e-mail: licitacoes@
datas.mg.gov.br. Informações tel.: (38) 35351121. Vagner WilliamPe-
reira - pregoeiro.

2 cm -18 1544975 - 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 320211018201627023.
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Delfim Moreira

Prefeitura Municipal

PROCESSO Nº 093/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021 
 objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, sedan, para 
atendimento da secretaria Municipal de Governo do Município de Del-
fim Moreira/MG, conforme Emenda Parlamentar nº 9264828. Sessão 
pública às 12:30h do dia 03/11/2021. credenciamento: até as 12:30h 
do dia 03/11/2021. Apresentação das propostas: até as 12:30h do dia 
03/11/2021. início dos lances: sob comando do pregoeiro após com-
pletar a análise das propostas. para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações comple-
mentares na sede da prefeitura Municipal, no setor de compras e Lici-
tações pelo telefone (35) 3624-1213, ou no site www.delfimmoreira.
mg.gov.br – Evelin Cristina Gonçalves Ribeiro – Pregoeira Oficial.

3 cm -18 1545145 - 1

Delta

Prefeitura Municipal

 COMUNICADO DE REABERTURA DO 
PROCESSO LICITATÓRIO 061/2021, 

pregão eletrônico nº30, tendo como objeto aquisição de 03 veículos tipo 
passeio para atender as equipes da saúde da família com sessão marcada 
para o dia 04 de novembro de 2021 às 09h30m. A sessão será realizada 
por meio do sistema de pregão eletrônico LiciTAneT, devendo o lici-
tante interessado se credenciar no sistema preGÃo eLeTrÔnico, 
através do site https://licitanet.com.br/. o edital completo encontra-se 
disponível na sede da prefeitura de Delta, das 08h00min ás 17h00min 
e no sítio: www.delta.mg.gov.br. Delta, 18 de outubro de 2021. Luiz 
Felippe Lima Faquineli cavalcante. pregoeiro.

3 cm -18 1544887 - 1

Divino

Prefeitura Municipal

PAL Nº 144/2021 
Tomada de preços nº007/2021 - Tipo Menor preço Global. o Município 
de Divino-MG, com sede na rua Marinho carlos de souza, 05, centro, 
nesta cidade de Divino, cep 36.820-000, cnpJ n. 18.114.272/0001-88, 
com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, torna público a realização 
do Processo Licitatório acima identificado, que tem como objeto a sele-
ção e contratação de empresa para execução de serviços de instalação 
de iluminação pública no canteiro central do Trevo de Acesso a Divino, 
ligação da Br 116 a MG 265 no córrego Vargem Grande – Divino – 
MG. A licitação se dará no dia 08 de novembro de 2021, às 13:30 horas. 
A cópia do edital está disponibilizada no site www.divino.mg.gov.br, 
podendo também ser requerida pelo e-mail: licitacao@divino.mg.gov.
br. os esclarecimentos necessários serão obtidos no setor de Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Divino, situado na Rua Marinho Car-
los de souza, no 05, centro, cep 36.820-000, Divino – MG, Tel (032) 
3743 0606. 

4 cm -18 1544935 - 1

Divino das 
Laranjeiras

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
preGÃo eLeTrÔnico nº 39/2021. Menor preÇo por iTeM. 
processo nº 43/2021. o Município de Divino das Laranjeiras/MG 
torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar lici-
tação na modalidade de preGÃo na forma eLeTrÔnicA do tipo 
menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para futura 
aquisição de materiais escolares, de expediente e artesanato, impres-
soras e cartuchos para impressoras para atendimento às demandas da 
secretaria Municipal de educação e escolas da rede Municipal de 
ensino. A realização do certame está prevista para o dia 29 de outu-
bro de 2021, às 09h00 - horário de Brasília. o edital completo está 
à disposição dos interessados, na prefeitura Municipal de Divino das 
Laranjeiras, nos dias úteis das 08h00 às 11h00 das 13h00 às 16h00, sito 
à praça Anacleto Falci, 280 – centro - Divino das Laranjeiras/MG, e 
gratuitamente através de mídia gravada em dispositivo do interessado 
ou em download nos seguintes sites: www.comprasnet.gov.br. e http://
divinodaslaranjeiras.mg.gov.br/licitacoes/, tel (33) 32451002. Márcio 
José da silva - presidente cpL.

4 cm -18 1545098 - 1

EXTRATO DO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO 
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2021

 Município de Divino das Laranjeiras X comércio de combustíveis 
souza e carrijo Ltda - Me – processo Licitatório nº: 14/2021 – pregão 
eletrônico para registro de preços nº: 13/2021 – Fundamento Legal: 
art. 65 § 8º da Lei n.º 8.666/1993. oBJeTo: Acréscimo dos valores 
dos itens 1 – etanol (cota principal) – r$ 4,99; 2 - Gasolina comum 
(cota principal) – r$ 6,67; 3 - Óleo diesel s10 comum (cota principal) 
– r$ 5,27; 73 – etanol (cota reserva 25%) – r$ 4,99; 74 - Gasolina 
comum (cota reserva 25%) – r$ 6,67; 75 - Óleo diesel s10 comum 
(cota reserva 25%) – r$ 5,27, constantes na Ata de registro de preços 
no: 29/2021, a partir de 08/10/2021. Data da Assinatura: 08/10/2021.

3 cm -18 1545124 - 1

Divisa Alegre

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021

A Prefeitura Municipal de Divisa Alegre/MG, torna público a retifica-
ção devido impugnação e suspensão do edital, sendo alterado somente 
data do certame. A realização do pregão presencial nº 045/2021, Tipo 
“Menor preço - por Lote”, contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de manutenção da rede de iluminação pública, 
ocorrerá no dia 29/10/2021 às 14 horas e 30 minutos. e-mail para con-
tato: divisaalegrelicita@yahoo.com.br - Pregoeira.

2 cm -18 1545067 - 1

Dom Joaquim

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO 048/2021, 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021, 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automo-
tivos, por meio da implantação de sistema informatizado e integrado 
com utilização de cartão magnético para abastecimento em rede creden-
ciada de postos, para a frota de veículos, máquinas e equipamentos do 
Município de Dom Joaquim/MG”, a reunião acontecerá as 09h do dia 
03/11/2021, na sala de reuniões desta prefeitura, o edital pode ser soli-
citado no e-mail: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br ou retirado no site: 
www.domjoaquim.mg.gov.br Outras informações pelo 31 38661212. 
Patrícia Teixeira – Pregoeira Oficial.

3 cm -18 1545064 - 1

Dores de Guanhães

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO.

processo licitatório nº 096/2021 pregão presencial nº: 062/2021. 
objeto:registro de preços para aquisição de material de construção 
civil para atender as demandas da secretaria Municipal de obras, Via-
ção, Transporte e urbanismo e as demais secretarias e setores do muni-
cípio de Dores de Guanhães/MG. Julgamento Menor preço. Data da 
abertura: 04/11/2021 às 09:00 horas. Melhores informações: Tel. (33) 
3426-1210 e-mail: edital@doresdeguanhaes.mg.gov.br.

Aviso de licitação.processo licitatório nº 099/2021 pregão presencial 
nº: 065/2021. objeto: contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de Assessoria e consultoria em engenharia civil, ges-
tão de recursos e convênios para atender a Administração Municipal de 
Dores de Guanhães/MG. Julgamento Menor preço. Data da abertura: 
03/11/2021 às 09:00 horas. Melhores informações: Tel. (33) 3426-1210 
e-mail: edital@doresdeguanhaes.mg.gov.br.

Aviso de credenciamento, processo nº 092/2021 credenciamento 
005/2021. entrega dos envelopes a partir de 29/10/2021 das 09:00h 
às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, objeto: contratação de empresa 
para prestação de serviços de Fornecimento de refeição nas cidades 
de Dores de Guanhães, Guanhães e itabira. com intuito de atender às 
demandas das secretarias Municipais, procuradoria Jurídica Munici-
pal e Gabinete do prefeito do Município de Dores de Guanhães/MG. 
Melhores informações: Tel.(33) 3426-1210 e-mail: edital@doresde-
guanhaes.mg.gov.br. cpL.

6 cm -18 1544754 - 1

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 008/2021 
pregão presencial srp nº:006/2021.objeto: registro de preços para 
contratação de empresa para fornecimento de combustível, do tipo 
gasolina comum para abastecimento de veículo oficial da Câmara 
Municipal de Dores de Guanhães/MG. Julgamento Menor preço por 
item. Data da abertura: 04/11/2021 às 08:00 horas. Melhores informa-
ções: Tel.(33) 3426-1349 e-mail: camaramunicipaldg@gmail.com. ou 
através do site oficial da Câmara: <https://camaradoresdeguanhaes.
mg.gov.br/> aba “transparência” – “editais e contratos”.pregoeira: 
sonildes Maria de Almeida.

3 cm -18 1544786 - 1

Elói Mendes

Prefeitura Municipal
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. 

O Prefeito Municipal de Elói Mendes, no uso de suas atribuições, e em 
vista do que consta nos autos do processo Administrativo nº 4152/2021, 
resolve aplicar à Empresa: Lyron Informática Ltda, inscrita no CNPJ 
sob o nº 15.427.657/0001-07, a penalidade prevista na cláusula nº 7.1, 
letra “D” do instrumento contratual c/c Art. nº 87, inciso ii e iii da Lei 
nº 8.666/93, que consiste na suspensão temporária de participação da 
notificada em Licitação e impedimento de Contratação com a Admi-
nistração pelo período de 02 (Dois) anos e multa de 10% sobre o valor 
inadimplido. elói Mendes, 18/10/2021. paulo roberto Belato carvalho 
- prefeito Municipal.

3 cm -18 1544971 - 1

Câmara Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, 

nota de publicação, primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 002/2018, 
ref. ao pregão presencial nº 001/2018, empresa: DireTriZ inFor-
MáTicA eireLi, objeto: visa o reajuste contratual. elói Mendes, 18 
de outubro de 2021. Vítor paulo Gabriel – presidente Mesa Diretora. 

1 cm -18 1545164 - 1

Esmeraldas

Prefeitura Municipal
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

RECURSO ADMINISTRATIVO:
ATA De reGisTro De preÇos n.º 082/2020 – pregão eletrô-
nico n.º 073/2019 – processo Administrativo Licitatório n.º 173/2019 
– processo n.º 005/2021/sMeceJ / pMe. A secretária Municipal 
de Educação, Cultura, Esportes e da Juventude notifica a empresa 
renovaccio – comercial de eletro-eletrônicos eireLi, cnpJ n.º 
17.800.159.0001-93, com base no art. 109, i, “f” da Lei 8.666/93, para, 
caso queira, apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, da apli-
cação das penalidades de: (a) multa, com base no art. 87, ii da Lei 
8.666/93 e instrumento convocatório; (b) rescisão unilateral, com base 
no art. 79, i da Lei 8.666/93 e instrumento convocatório; (c) multa res-
cisória, com base no art. 87, ii da Lei 8.666/93 e instrumento convoca-
tório; (d) suspensão temporária do direito de contratar com a Adminis-
tração, declarando a inidoneidade pelo prazo de oito meses, com base 
no art. 87, iii e iV da Lei 8666/93.os autos estarão disponíveis para 
consulta junto à secretaria Municipal de educação na Avenida Tan-
credo neves, 29, Fernão Dias, esmeraldas/MG, com horário de funcio-
namento de 09:00 às 17:00 horas. Mariana pereira De Abreu Lopes.

4 cm -18 1544993 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO:
preGÃo eLeTrÔnico nº 077/2021 – processo nº 242/2021. 
Fundamentação: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 
8.666/1993, no que couber. Tipo: Menor preço por Lote. objeto: pro-
mover registro de preço para a aquisição de produtos de higiene pes-
soal para atender a demanda da casa Lar renascer, instituição de aco-
lhimento para crianças e adolescentes, no âmbito do sistema Único da 
Assistência social – suAs (itens frustrados pe 021/21). Valor esti-
mado: r$ 12.247,40. Abertura das propostas por meio eletrônico Dia 
04/11/2021, às 08h30min. o edital da licitação se encontra disponí-
vel no site www.licitacoes-e.com.br e/ou www.esmeraldas.mg.gov.br. 
Informações: Av. José Pinto da Silva, n° 409, São José, Esmeraldas - 
MG, cep: 32.800-724. Tel.: (31) 3538-8885.

Guilherme Henrique correa Fernandes - pregoeiro
3 cm -18 1544836 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021 

– PROCESSO Nº 211/2021. 
Tipo: Menor preço por Lote. objeto: promover registro de preço para 
futura e eventual aquisição, de medicamentos antimicrobianos na fór-
mula de (injetável) para o Hospital Municipal 25 de Maio, de acordo 
com especificações e condições comerciais constantes dos Anexos 
deste edital. Valor estimado: sigiloso. Abertura das propostas por meio 
eletrônico Dia 04/11/2021, às 08h30min. o edital da licitação se encon-
tra disponível no site www.licitacoes-e.com.br e/ou www.esmeraldas.
mg.gov.br. Informações: Av. José Pinto da Silva, n° 409, São José, 
esmeraldas - MG, cep: 32800-724. Tel.: (31) 3538-8885.

Mariana Tereza da silva - pregoeira
3 cm -18 1544958 - 1

Ewbank da Câmara

Prefeitura Municipal
 EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA N. º 077/2021,

 pregão presencial n. º 016/2021, cujo objeto é “Aquisição de material 
para tratamento de água na estação de Tratamento de água e produtos 
químicos e materiais para tratamento e limpeza das piscinas do clube 
Aquático do Município de ewbank da câmara”, sendo a abertura para o 
dia 29/10/2021 às 10h, 18 de outubro de 2021 – presidente da cpL. 

2 cm -18 1545258 - 1

Fama

Prefeitura Municipal
 ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO 64/2021

Tomada preços 02/2021 – objeto: contratação de empresa de engenha-
ria para execução pavimentação asfáltica da estrada dos rochas, con-
trato de repasse MDr 907699/2020/ceF. Data: 04/11/2021 – Abertura: 
10h – Informações: 35 3296-1296 – www.fama.mg.gov.br. Osmair Leal 
dos reis – prefeito Municipal

2 cm -18 1544911 - 1

Faria Lemos

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – P.L Nº 106/2021 – P.P Nº 039/2021. 
A prefeitura Municipal de FAriA LeMos - MG, torna público, por 
intermédio de seu preGoeiro, op.L nº 106/2021,p.p nº 039/2021 – 
r.p nº 036/2021, com abertura para o dia 05/11/2021às 14:00horas, 
Visando:registro de preço para aquisição de Madeiras em atendi-
mento as diversas secretarias desta municipalidade. o edital completo 
encontra-se à disposição na sede da prefeitura à rua Dr. José cláudio 
Valladão Ferraz, nº 208, centro, na cidade de FAriA LeMos - MG 
cep: 36.840-000 ou através do sitewww.Faria Lemos.mg.gov.br. GiL-
BerTo DAMAs De sousA – prefeito Municipal. 18/10/2021.

3 cm -18 1545013 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – P.L Nº 068/2021 – 
P.P Nº 044/2021 – R.P Nº 039/2021.

 A prefeitura Municipal de caiana - MG, torna público nos termos das 
Leis Federais nº Lei 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações o Processo 
nº 068/2021, pregão presencial nº 044/2021, com abertura para o dia 
05/11/2021 às 14:00horas, Visando: registro de preço para contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de pintura e lanternagem 
nos veículos em atendimento a demanda das diversas secretarias desta 
municipalidade.o edital completo encontra-se à disposição na sede da 
prefeitura à rua Miguel Toledo, 106, centro, na cidade de caiana - MG 
cep: 36.832-000 ou através do site www.caiana.mg.gov.br.MAurício 
pinHeiro FerreirA– prefeito Municipal. 15/10/2021.

3 cm -15 1544474 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 121/2021 

– MOD. REGISTRO DE PREÇOS
preGÃo eLeTrÔnico nº 084/2021. Tipo: Menor preÇo por 
iTeM. oBJeTo: contratação de serviço de arbitragem para campeo-
natos amadores e estudantis de basquete, futebol, futsal, handebol, jiu-
jitsu e voleibol desenvolvidos pelo setor de esportes, a pedido da secre-
taria Municipal de educação e esportes. recebimento das propostas: 
do dia 22/10/2021 às 08:00h até dia 04/11/2021 às 08:30h. Data de 
abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços: às 08:31h 
do dia 04/11/2021. Modo de disputa: Aberto. referência de tempo: 
Horário de Brasília – DF. endereço eletrônico: https://www.licitanet.
com.br. Informações: telefone (37) 3329-1844. Consultas ao edital e 
divulgação de informações: www.formiga.mg.gov.br; www.licitanet.
com.br ou pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.com.

3 cm -18 1544877 - 1

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 132/2021 
– MOD. REGISTRO DE PREÇOS

preGÃo eLeTrÔnico nº 091/2021. Tipo: Menor preÇo por 
iTeM. oBJeTo: contratação de empresa para prestação de serviço de 
hospedagem na cidade de Formiga – MG, em quarto individual, con-
siderando um serviço por pessoa com idade acima de 18 anos e quarto 
duplo, para casais e/ou crianças/adolescentes acompanhadas de seus 
responsáveis, ambos inclusos café da manhã, destinados a população 
migrante, de ambos os sexos, que estejam em processo migratório, 
mediante autorização da coordenação do centro de referência espe-
cializado de Assistência social – creAs, com limite total de contrata-
ção de até 5 (cinco) diárias por mês. recebimento das propostas: do dia 
22/10/2021 às 08:00h até dia 04/11/2021 às 08:30h. Data de abertura 
das propostas e início da sessão de disputa de preços: às 08:31h do dia 
04/11/2021. Modo de disputa: Aberto. referência de tempo: Horário 
de Brasília – DF. endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br. 
Informações: telefone (37) 3329-1844. Consultas ao edital e divulga-
ção de informações: www.formiga.mg.gov.br; www.licitanet.com.br ou 
pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.com.

4 cm -18 1544878 - 1

Fortaleza de Minas

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021. 

o Município de Fortaleza de Minas/MG, cnpJ nº 18.241.760/0001-56, 
informa a todos os interessados que fará realizar às 09h00min do dia 
22/11/2021 em sua sede administrativa, na rua santa cruz nº 259 a 
abertura do processo Licitatório nº 00493/2021, modalidade Tomada de 
preço nº 01/2021 do tipo Menor preço Global, cujo objeto é a contra-
tação de empresa do setor de engenharia a fim de executar as obras de 
uma escola a ser construída na rua José Alvares Da costa num terreno 
urbano do Município, com área de 896,00 m² (oitocentos e noventa e 
seis metros quadrados). conforme projetos. e-mail: licitacaoprefmuni-
cipal@gmail.com, tel.: (35) 3537-1250 ou na sede da prefeitura Muni-
cipal, com Juliana dos santos Vidigal silva. Fortaleza de Minas/MG, 
aos 18 de outubro de 2021.

3 cm -18 1545107 - 1

Fortuna de Minas

Prefeitura Municipal
 TOMADA DE PREÇO 06/2021

 Aviso de Licitação -Tomada de preço 06/2021- processo Licitatório 
59/2021. o Município de Fortuna de Minas/MG torna pública a rea-
lização de licitação na modalidade Tomada de preço - contratação de 
empresa especializada para realização da obra de restauração e conser-
vação da capela nossa senhora do rosário e da Biblioteca Municipal 
- Fortuna de Minas. sessão de recebimento dos envelopes 04/11/2021 
com protocolo até às 09hs, na prefeitura. o edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Av. renato Azeredo, 210, centro, para 
consulta, gratuitamente através do e-mail: licitacao@fortunademinas.
mg.gov.br, e pelo site www.fortunademinas.mg.gov.br Informações 
pelo (31) 3716-7111 ou 3716-7138 .

3 cm -18 1545116 - 1

 PREGÃO PRESENCIAL 40/2021
 Aviso de Licitação– pregão presencial 40/2021- processo Licitatório 
58/2021. o Município de Fortuna de Minas/MG torna pública a rea-
lização de licitação na modalidade pregão presencial registro de preço 
para eventual contratação de serviço de buffet; serviço de locação de 
mesas, cadeiras e utensílios para reuniões e eventos a serem realiza-
dos pelas secretarias Municipais. sessão de recebimento dos envelo-
pes 29/10/2021 com protocolo até às 09hs, na prefeitura. o edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Av. renato Azeredo, 
210, centro, para consulta, gratuitamente através do e-mail: licitacao@
fortunademinas.mg.gov.br, e pelo site www.fortunademinas.mg.gov.br 
Informações pelo (31) 3716-7111 ou 3716-7138 .

3 cm -18 1545042 - 1

Frei Gaspar

Prefeitura Municipal
INEXIGIBILIDADE Nº 008/2021 

creDenciAMenTo nº 004/2021- processo LiciTATÓrio nº. 
048/2021. objeto: credenciamento de clínicas médicas para presta-
rem os serviços de consultas, exames ou procedimentos médicos de 
acordo com a demanda da secretaria Municipal de saúde do Município 
de Frei Gaspar. os interessados poderão se credenciar na sede da pre-
feitura Municipal de Frei Gaspar – setor de Licitação – entre os dias 
20/10/2021 à 04/11/2021, das 07hs às 13hs de segunda a sexta-feira. o 
edital do credenciamento poderá ser solicitado no setor de licitação ou 
pelo e-mail: licitação.fg@gmail.com, Jose paulo Da silva – presidente 
cpL – em 18/10/2021.

3 cm -18 1544866 - 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 320211018201627024.
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Fronteira

Prefeitura Municipal
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2021 - RP 090/2021
“MENOR PREÇO”

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, torna público 
que fará realizar às 14hrs00min do dia 03 de novembro de 2021, no 
DepArTAMenTo De LiciTAÇÃo - na Av. Minas Gerais nº 110 - 
centro - Fronteira/MG, pregão presencial, objetivando o registro de 
preços para aquisição de mobiliário escolar, a serem utilizados no aten-
dimento das necessidades das unidades escolares da rede de ensino 
infantil e Fundamental do município de Fronteira/MG, por um período 
de 12 (doze) meses. Fronteira, 18 de outubro de 2021.

eLAine pinesso - preGoeirA
3 cm -18 1544963 - 1

Frutal

Prefeitura Municipal
QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL – 

CHAMADA PÚBLICA 006/2021 
A Prefeitura de Frutal, no uso de suas atribuições e à vista do constante 
Chamamento Público n° 006/2021, RESOLVE qualificar como Orga-
nização social em saúde – oss no âmbito do município, as seguin-
tes: Associação Mahatma Gandhi, cnpH: 47.078.019/0001-14, insti-
tuto social em Med Life, cnpJ: 07.900.613/0001-24, nos termos da 
Lei Municipal 5.565/2009, alterada pela Lei Municipal n° 6.275/2016. 
Lamonise Maria Alves ribeiro Gestora de saúde Jader Borges da silva 
secretário Municipal de administração.

2 cm -18 1545292 - 1

EXTRATO DO - CONTRATO N. 128/2009 -
 processo nº 492/2021. preGÃo eLeTrÔnico n° 004/2021. 
contratante: prefeitura Municipal de Frutal - contratado: smart MG 
comercio e representação Ltda. refere-se aquisição de dois veículos 
0KM a ser utilizado na secretaria Municipal de Assistência social aten-
dendo o convenio n° 888084/2019. prazo de Vigência: de 16/09/2021 
até 215/09/2022. Valor Global: r$ 150.000,00. Data de Assinatura: 
15/10/2021. presidente da cpL 

2 cm -18 1545297 - 1

 EXTRATO DE ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL N. 2
 ToMADA De preÇos nº 03/2021 - processo de Licitação nº 
377/2021. contratante: prefeitura Municipal de Frutal - contratado: 
construtora Bom Teto Ltda. objeto: contratação de empresa para 
execução de adequações prediais no bloco 08 (oito) do Hospital Frei 
Gabriel, para colocar em funcionamento a uti, tendo em vista atender 
o serviço emergencial do projeto pandemia coViD-19. Fundamento 
Legal: artigo 65, §1º, inciso iii, da lei federal nº 8.666/93. prazo de 
vigência: até 31/08/2021. Acréscimo: ficam acrescidos os valores dos 
itens a seguir: item 4.8.1 dutos de exaustão e de ar condicionado: 1 uni-
dade no valor total de r$117.467,70, item 4.14 damper mul. laminas 
opostas: 1 unidade no valor total de r$21.182,70, item 4.15 ventilador 
centrifugo: 1 unidade no valor total de r$42.737,70, item 4.16 caixa de 
exaustão com filtro: 1 unidade no valor total de R$75.615,82, item 6.0 
cobertura, calhas, rufos e condutores: no valor total de r$19.249,30. 
Data de Assinatura: 29/07/2021. regina carmelia de oliveira - pre-
sidente da cpL.

4 cm -18 1544953 - 1

EXTRATO DE SUPRESSÃO CONTRATUAL N. 1
ToMADA De preÇos nº 03/2021 - processo de Licitação nº 
377/2021. contratante: prefeitura Municipal de Frutal - contratado: 
construtora Bom Teto Ltda. objeto: contratação de empresa para 
execução de adequações prediais no bloco 08 (oito) do Hospital Frei 
Gabriel, para colocar em funcionamento a uti, tendo em vista atender 
o serviço emergencial do projeto pandemia coViD-19. Fundamento 
Legal: artigo 65, §1º, inciso iii, da lei federal nº 8.666/93. prazo de 
vigência: até 31/08/2021. Supressão: ficam suprimidos os valores dos 
itens a seguir: item 2.4.1: canto interno de sobrepor em pvc – tec 260 
canto interno de sobrepor em pVc, que permitem criar uma junta higi-
ênica entre pisos e paredes em obras existentes, 300 quantidades no 
valor de 19.323,00; item 2.4.4: instalação de difusor 30x30 em porta de 
madeira, quantidade 34 no valor de r$ 1.745,90; item 2.5.5: exaustor 
Sicflux Maxx 150 MM+ Redut 200X150 + Redut 150X100, 03 quan-
tidades no valor de r$ 2.233,80; item 2.5.6: instalação de exaustor 
Sicflux, 03 quantidades no valor de R$ 1.155,42; Item 4.1: Splits Inver-
ter Hi-Wall 12.000 BTu/H, 18 QuAnTiDADes no VALor De r$ 
46.833,12; item 4.2: splits inverter cassete 60.000 BTu/H, 02 quanti-
dades no valor de r$ 39.968,98; item 4.3: instalação dos condicionado-
res de ar Hi-Wall, 18 quantidades no valor de r$ 20.027,34, item 4.4: 
instalação dos condicionadores de ar cassete, 02 quantidades no valor 
de r$ 3.723,02. Data de Assinatura: 15/07/2021. regina carmelia de 
oliveira - presidente da cpL.

5 cm -18 1544883 - 1

 AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
- PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 502/2021 - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021.
 objeto: Aquisição de relógio de ponto biométrico para atender as 
diversas secretarias dsta prefeitura. Decisão: alteração do descri-
tivo do objeto. Determino a prorrogação da abertura de novo certame 
para o dia 05 de novembro de 2021 às 09:30 horas, na sala de licita-
ções da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, localizada na localizada à 
praça Dr. França nº 100. o edital e seus anexos estão disponibilizados 
pelo sítio (www.frutal.mg.gov.br) e podendo ser solicitados gratuita-
mente pelo e-mail (licitacao@frutal.mg.gov.br) ou retirá-los no local 
mediante mídia removível, fornecida pelo interessado. o departamento 
de licitações não se responsabiliza pela recepção via e-mail. Frutal/
MG,18/10/2021. regina carmélia de oliveira – pregoeira.

3 cm -18 1544915 - 1

Gameleiras

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - 

pregão presencial nº srp 34/2021 - o Município de Gameleiras/MG, 
torna público que fará realizar pregão presencial nº srp 34/2021, no 
dia 04 de novembro de 2021, às 13h00min horas, na sede da prefeitura 
de Gameleiras/MG, localizada na praça são Francisco, nº 102 - cen-
tro - Gameleiras/MG, tipo menor preço por item. objetivando o regis-
tro de preços para a contratação exclusiva de Me/epp ou equiparadas 
para a aquisição de areia lavada e brita em atendimento as secretarias 
Municipais do Município de Gameleiras/MG. o edital poderá ser soli-
citado na sede da prefeitura, pelo site: gameleiras.mg.gov.br ou pelo 
e-mail: licitacaogameleiras@yahoo.com - Gilmar Rodrigues Oliveira 
- prefeito Municipal.

3 cm -18 1545147 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021

Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão eletrônico nº 000104/2021, pAc 
000708/2021, “menor preço por lote” referente à aquisição de gases 
medicinais comprimidos em cilindros e acessórios, para atender a 
demanda habitual e ao aumento expressivo da demanda no enfrenta-
mento da pandemia Covid-19. Considerando que o edital foi retificado. 
Nova sessão está agendada. Os interessados poderão obter informações 
na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Departamento de suprimentos e 
contratos (tel. 33 3276-4025) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão 
retirar o edital através dos sites www.gov.br/compras e https://www.
valadares.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento das propostas dar-se-á: 
até às 14:00 do dia 03 de novembro de 2021. o início da sessão de 
disputa de preços com análise das propostas: a partir das 14:30hs do 
dia 03 de novembro de 2021, com os representantes das licitantes devi-
damente credenciados e quantos interessarem. Governador Valadares, 
18 de outubro de 2021. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de 
Administração.

4 cm -18 1544994 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021
Aviso de Anulação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de anulação do processo - pregão eletrônico 056/2021, 
Menor preço por item, referente à contratação de empresa para manu-
tenções corretiva e preventiva em câmaras de conservação de vaci-
nas, que ocorreu no dia 16 de setembro de 2021, às 14:00 horas, nos 
termos das súmulas 346 e 473, ambas do supremo Tribunal Fede-
ral, por razões de vício insanável, devidamente justificado no ofício 
GAB/sMs/1156/2021. Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a con-
tar da presente data, para interposição do recurso cabível contra o ato 
de anulação, conforme preceitua o art. 109, inciso i, alínea c da Lei 
8.666/1993, aplicada subsidiariamente a este certame. Governador 
Valadares, 18 de outubro de 2021. Filipe rigo Diniz. secretário Muni-
cipal de Administração.

3 cm -18 1545132 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2021
 extrato da Ata. o Município de Governador Valadares/MG torna 
público o extrato de Ata(s) de registro de preços, com origem no pre-
gão eletrônico n. 000110/2021, referente à contratação de empresa 
para aquisição de gêneros para o serviço de nutrição e Dietética (snD) 
do Hospital Municipal., através do sistema de registro de preços nº 
119/2021, firmadas pelo Município de Governador Valadares/MG e 
pelas empresas Mendeli representação comercio e serviços eireLi 
Me no lote 8 no valor total de r$ 864,00 (oitocentos e sessenta e qua-
tro reais), rpF comercial LTDA no lote 7 no valor total de r$ 626,40 
(seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) e solange dos Anjos 
Meireles nos lotes 2, 4, 6 e 9 no valor total de r$ 9.338,00 (nove mil 
trezentos e trinta e oito reais), assinadas em 01 de outubro de 2021, 
Vigência: 12 meses. o resultado Final encontra-se disponível integral-
mente através do site www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. Governa-
dor Valadares, 18 de outubro. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal 
Administração.

4 cm -18 1545066 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000114/2021, “Menor 
preço por item - pregão” referente à Aquisição de dietas, complemen-
tos alimentares e fórmulas lácteas em cumprimento das determinações 
judiciais, ajuizados contra o Município de Governador Valadares cujo 
edital encontra-se à disposição dos interessados, para exame e aquisição, 
através dos sites www.gov.br/compras e https://www.valadares.mg.gov.
br/licitacoes. o recebimento das propostas dar-se-á: até às 14:00 do dia 
04 de novembro de 2021. o início da sessão de disputa de preços com 
análise das propostas: a partir das 14:30hs do dia 04 de novembro de 
2021, com os representantes das licitantes devidamente credenciados e 
quantos interessarem. Governador Valadares, 18 de outubro de 2021. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -18 1545034 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO 
DO CONTRATO 073/2020 –

 processo 080/2020 – Tomada de preços 014/2020. objeto: contrata-
ção de empresa do ramo pertinente para realização da reforma da uni-
dade do programa saúde da Família – psF unidade Distrito corren-
tinho/MG. empresa: Juliana ponciano construção civil Me. cnpJ: 
16.776.228/0001-08. Altera-se cláusula 2ª do respectivo contrato. 
Vigência: 05/08/2021 a 04/02/2022. Data da assinatura: 03/08/2021. 
Mariana Teixeira coelho Menezes. presidente da cpL/pregoeira 
Oficial.

2 cm -15 1544726 - 1

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00102/2021 
- PROCESSO 0067/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 031/2021.

 objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de madei-
ras para atendimento das demandas da secretaria Municipal de infra-
estrutura urbana. Fornecedor: celso carvalho do Amaral. cnpJ: 
38.604.708/0001-24. Valor total do contrato: r$764.460,00. Vigência: 
15/10/2021 a 14/10/2022. Data da assinatura: 15/10/2021. Mariana Tei-
xeira Coelho Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.

2 cm -18 1544779 - 1

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO 
DO CONTRATO 071/2020 – 

processo 078/2020 – Tomada de preços 012/2020. objeto: contrata-
ção de empresa do ramo pertinente para realização da reforma da uni-
dade do programa saúde da Família – psF unidade Vermelho em Gua-
nhães/MG. empresa: Juliana ponciano construção civil Me. cnpJ: 
16.776.228/0001-08. Altera-se cláusula 2ª do respectivo contrato. 
Vigência: 05/08/2021 a 04/02/2022. Data da assinatura: 03/08/2021. 
Mariana Teixeira coelho Menezes. presidente da cpL/pregoeira 
Oficial.

2 cm -15 1544725 - 1

Guaraciaba

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO.

preGÃo eLeTrÔnico nº 003/2021 – processo nº 030/2021 - 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de origem mineral para atendimento das demandas do município de 
Guaraciaba/MG. Data da sessão pública: 04/11/2021 às 08:30h, horá-
rio de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.gov.br/compras. o cadas-
tramento de propostas se inicia no momento em que for publicado o 
edital no portal de compras do Governo Federal e se encerra, automa-
ticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pre-
gão. o edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.gov.br/com-
pras ou www.guaraciaba.mg.gov.br. Maiores informações: licitacao@
guaraciaba.mg.gov.br e (31)3893-5130. Guaraciaba/MG, 18/10/2021. 
Amanda Thaís Vieira Ferreira - pregoeira.

3 cm -18 1545129 - 1

Ibertioga

Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia
AVISO DE LICITAÇÃO 

Aviso de Licitação - Licitação análoga ao Leilão n° 02/2021. A irman-
dade santa casa de Misericórdia de iBerTioGA/MG, na forma da 
lei, faz saber a todos, que no dia 04 de novembro de 2021, a partir das 
14h00min horas, no centro social otávio Manoel de Aquino – iber-
tioga/MG, será realizado leilão para alienação de bens móveis inserví-
veis do hospital. o edital se encontra a disposição de todos os interessa-
dos na seDe ADMinisTrATiVA Do HospiTAL “MonuMenTo 
ÀS MÃES”. Informações pelo telefone (32) 3347-1290 ou email con-
tabilidade@monumentoasmaes.com.br. ibertioga, 18 de outubro de 
2021.

3 cm -18 1545011 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO 
Licitação análoga ao Leilão n° 01/2021. A irmandade santa casa de 
Misericórdia de iBerTioGA/MG, na forma da lei, faz saber a todos, 
que no dia 04 de novembro de 2021, a partir das 16h00min horas, no 
centro social otávio Manoel de Aquino – ibertioga/MG, será realizado 
leilão para alienação de bens imóveis do hospital. o edital se encontra a 
disposição de todos os interessados na seDe ADMinisTrATiVA Do 
HOSPITAL “MONUMENTO ÀS MÃES”. Informações pelo telefone 
(32) 3347-1290 ou email contabilidade@monumentoasmaes.com.br. 
ibertioga, 08 de outubro de 2021.

3 cm -18 1545006 - 1

Ibiaí

Prefeitura Municipal
 RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 24/21 

objeto: contratação de empresa para realizar auditoria em obra 
pública em andamento. contratada: construtora pacoma Ltda. cnpJ 
nº 04.606.511/0001-02. Valor global: r$ 7.920,00 (sete mil novecen-
tos e vinte reais). Fundamento no art. 24, ii, da lei 8666/93. ibiaí/MG. 
18/10/21. sandra Maria Fonseca cardoso- prefeita. 

2 cm -18 1544759 - 1

 RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 22/21 
objeto: contratação de Despachante para regularização dos veí-
culos da prefeitura. contratada: Arapongas serviços Ltda. cnpJ 
42.975.859/0001-66. Valor global: r$ 17.532,00 (dezessete mil qui-
nhentos e trinta e dois reais). Fundamento no art. 24, ii, da lei 8666/93. 
ibiaí/MG.01/10/21. sandra Maria Fonseca cardoso- prefeita. 

2 cm -18 1544766 - 1

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 23/21 
Objeto: Fornecimento de refeições na Cidade de Coração de Jesus-MG. 
contratado: Julio Verne Diamantino. cnpJ 19.778.802/0001-55. Valor 
global: r$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Fundamento no 
art. 24, ii, da lei 8666/93. ibiaí/MG. 01/10/21. sandra Maria Fonseca 
cardoso- prefeita.

2 cm -18 1544782 - 1

P. Nº 086/21, PP Nº 047/21.
 objeto: prestação de serviços de Transporte escolar. sessão: 08/11/21 
às 14:00 hs. prefeitura, por e-mail: setordelicitacao.ibiai@hotmail.com 
ou pelo site.  ibiaí-MG, 18/10/21. elaine Fernandes-pregoeira 

1 cm -18 1544844 - 1

Ingaí

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 37/2021

Tomada de preços n.º 02/2021. objeto: contratação de empresa espe-
cializada para executar obras reforma e ampliação da escola Municipal 
cantinho Feliz, conforme edital e seus anexos. Data da abertura dos 
envelopes: 05/11/2021 às 10hs. Local: prefeitura de ingaí, situada na 
praça Gabriel de Andrade Junqueira n.º 30, centro, ingaí/MG. edital 
disponível em www.ingai.mg.gov.br. Demais informações ou esclareci-
mentos poderão ser obtidos pelo telefone n.º (35) 3824-1144, no horário 
das 11h às 17h. prefeitura Municipal de ingaí/MG, 18/10/2021, caro-
lina stephanie rodrigues Gonçalves - presidente cpL.

2 cm -18 1545121 - 1

Ipaba

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 029/2021
Aviso de Licitação: A prefeitura Municipal de ipaba – MG comunica 
que abrirá processo licitatório nº 069/2021 na modalidade preGÃo 
presenciAL srp nº 029/2021, menor preço global para contratação 
de empresa para a prestação de serviços de aerolevantamento; desen-
volvimento de cadastro técnico multifinalitário; atualização cadastral, 
implantação de sistema de informações geográficas e regularização 
fundiária de interesse social; conforme condições de planejamento, 
execução e controle. A Abertura será dia 04/11/2021, as 09:h30min na 
prefeitura Municipal de ipaba, a Avenida Manoel Machado Franco, nº 
176, centro – ipaba – MG.

 Ipaba, 18 de outubro de 2021. Informações 
licitacaoipaba@gmail.com.

priscilla pereira ribeiro – pregoeira
4 cm -18 1545015 - 1

Itabirito

Câmara Municipal
ERRATA EXTRATO DE CONTRATO 39/2021

credenciamento 001/2021 processo Administrativo: 071/2021 contra-
tante: câmara Municipal de itabirito contratado: Heuler Giovani oli-
veira Araújo cpF: 048.997.636-58. objeto: credenciamento de pessoa 
física ou jurídica para elaboração de laudos de avaliação mercadológica 
de bens imóveis para locação, em atendimento a câmara Municipal 
de itabirito. . Valor total do contrato: r$ 338,32. Data da assinatura: 
14/10/2021. Vigência do contrato: 31/12/2021 Dotação orçamentária: 
01.031.0001.2.006 – Manutenção das atividades da câmara Munici-
pal .3.3.3.90.36.00.00. Ficha 12. onde se lê contrato 39/2021, leia-se 
contrato 40/2021.

3 cm -18 1545289 - 1

Itacambira

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

proc. nº 096/2021 pp nº 038/2021. objeto: Aquisição de Veículos 
Automotores 0(zero) KM, para complementação da frota de veículos 
da prefeitura de itacambira MG, em atendimento às demandas das 
diversas secretarias municipais, conforme consta no Termo de refe-
rencia. sessão: 03/11/2021 às 09:00 hs. edital: prefeitura Municipal ou 
por e-mail: ass.licitac@gmail.com. itacambira-MG, 18/10/2021. Ass 
Camila Emanuele Leal Martins. Pregoeira Oficial

AViso De LiciTAÇÃo proc. nº 097/2021 pp nº 039/2021. 
objeto:contratação de empresa para prestação de serviços de For-
necimento de internet Banda Larga Via Fibra Ótica e via rádio, para 
Atender as Demandas do Município De itacambira/MG, conforme 
quantidades e especificações constante no Anexo I do Edital. Sessão: 
03/11/2021 às 14:00 hs. edital: prefeitura Municipal ou por e-mail: ass.
licitac@gmail.com. itacambira-MG, 18/10/2021. Ass camila ema-
nuele Leal Martins. Pregoeira Oficial

AViso De LiciTAÇÃo - proc. nº 098/2021 pp nº 040/2021. objeto: 
Aquisição de Betoneiras para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de obras no Município de itacambira MG, conforme Anexo 
i do edital. sessão: 04/11/2021 às 09:00 hs. edital: prefeitura Munici-
pal ou por e-mail: ass.licitac@gmail.com. itacambira-MG, 18/10/2021. 
ASS Camila Emanuele Leal Martins. Pregoeira Oficial

AViso De LiciTAÇÃo - proc. nº 099/2021 pp nº 041/2021. objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de tecidos e Avia-
mentos, para suprir a demanda das diversas secretarias do município 
deitacambira MG. sessão: 04/11/2021 às 14:00 hs. edital: prefeitura 
Municipal ou por e-mail: ass.licitac@gmail.com. itacambira-MG, 
18/10/2021. ASS Camila Emanuele Leal Martins. Pregoeira Oficial 

7 cm -18 1544897 - 1

Itaguara

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

 APOSTILAMENTO. 
publicação: 4º apostilamento ao contrato de Fornecimento de combus-
tíveis nº009/2020. Vigência de 14/10/2021 a 31/12/2021, nos termos da 
Lei 8666/93 e Lei 10520/2002. contratante: sAAe. contratada: posto 
itacema eireli Matriz. recomposição de preços. Dotação orçamentá-
ria: 17.512.0047.2082-33.90.30-01, 17.512.0049.2156-33.90.30-01 e 
17.512.0050.2157-33.90.30-01 e 17.122.0210.2158-33.90.30-01. cris-
tiane Maria das Dores Freitas. Diretora.

2 cm -18 1544989 - 1

 ADITAMENTO DE CONTRATO. 
5º Aditamento ao contrato para contratação de empresa especializada 
na elaboração de projeto executivo e execução da respectiva obra de 
engenharia, compreendendo a construção de poço de sucção, estação 
elevatória de água bruta, rede adutora e urbanização da área incluindo 
todos os serviços, mão de obra e materiais necessários de forma a pro-
mover a nova captação de água a ser realizada pelo sAAe no município 
de itaguara, nº007/2020. contratante: sAAe. contratada: nicomáqui-
nas reparos LTDA Me. objeto: prorrogação do prazo de vigência do 
contrato considerando que não foi concluída a obra por necessidade 
de instalação e extensão de rede elétrica no local. Vigência prorrogada 
pelo prazo de 120 dias, a contar de 05/10/2021. Dotação orçamentá-
ria 17.512.0047-44.90.51.200-01. cristiane Maria das Dores Freitas. 
Diretora.

3 cm -18 1545043 - 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 320211018201627025.
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Itajubá

Prefeitura Municipal
ASSINATURA DO CONTRATO BF Nº 333.383/2021. 

o Município de itajubá torna pública a assinatura do contrato BF nº 
333.383/2021 com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais s.A. 
em 01 de outubro de 2021, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões 
de reais) com recursos do proGrAMA BDMG urBAniZA 2021.

1 cm -18 1545222 - 1

ASSINATURA DO CONTRATO BF Nº 333.384/2021. 
o Município de itajubá torna pública a assinatura do contrato BF nº 
333.384/2021 com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais s.A. 
em 01 de outubro de 2021, no valor de r$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais) com recursos do proGrAMA BDMG ciDADes susTen-
TáVeis 2021.

2 cm -18 1545223 - 1

Itamarandiba

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRONICO Nº 0115/2021 

 oBJeTo: Aquisição de epi’s (equipamentos de proteção individual) 
e materiais de proteção individual para atender a secretaria municipal 
de obras e serviços urbanos desta prefeitura. início recebimento pro-
postas: 19/10/2021. início da sessão de lances: 03.11.2021 no endereço 
web: www.portaldecompraspublicas.com.br. os interessados poderão 
retirar gratuitamente o edital completo nos endereços web: www.por-
taldecompraspublicas.com.br, www.itamarandiba.mg.gov.br ou através 
do e-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br. Informações e esclareci-
mentos: (38) 3521.1063. José Adilson oliveira - pregoeiro

3 cm -18 1544856 - 1

Itapecerica

Prefeitura Municipal
 EDITAL Nº 02/2021

A prefeitura Municipal de itapecerica/MG e a Fundação do Desenvol-
vimento da Pesquisa (FUNDEP) torna pública a Retificação nº 01, do 
Edital nº 02/2021, referente ao Processo Seletivo. A íntegra da retifica-
ção está disponível nos sites: www.gestaodeconcursos.com.br e www.
itapecerica.mg.gov.br. A comissão do processo seletivo.

2 cm -18 1545025 - 1

Itaúna

Prefeitura Municipal
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021

A prefeitura de itaúna torna público o processo licitatório nº 399/2021, 
na modalidade concorrência pública nº 003/2021. Abertura para o dia 
23/11/2021 às 08h30. objeto: contratação de empresa especializada 
para execução de pavimentação asfáltica, com fornecimento e aplica-
ção de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr–2c e pavimenta-
ção asfáltica com cBuQ – concreto Betuminoso usinado a Quente 
faixa “c”, nas seguintes vias do Município de itaúna/MG: rua naningo 
neto, rua Josias Alves de souza, rua Antenor Gonçalves de oliveira, 
rua Geralda Feliciana ramos, situadas no bairro Jadir Marinho, rua 
Tarcísio Lopes de camargos, situada no bairro Aeroporto e rua padre 
Antônio Vivaldi (trecho entre as ruas Alfredo Lopes e José Antônio 
Fonseca), situada no bairro itaunense, conforme Termos de referência, 
Memoriais Descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas Físico-
Financeiros e demais Anexos, partes integrantes e inseparáveis do edi-
tal de concorrência pública nº 003/2021. A íntegra do edital e seus 
anexos estarão disponíveis no site www.itauna.mg.gov.br  a partir do 
dia 19/10/2021. itaúna, 15 de outubro de 2021 – rosse Andrade silva – 
secretário Municipal de infraestrutura e serviços.

4 cm -18 1544805 - 1

CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2021
A Prefeitura de Itaúna torna público que o relatório final do processo 
licitatório na modalidade chamamento público 05/2021. oBJeTo – 
contratação de entidade fechada de previdência complementar para 
prestar o serviço de administração de planos de benefícios previdenci-
ários complementares a serem oferecidos aos servidores públicos trata-
dos na Lei Municipal 5.649/2021 encontra-se disponível no site oficial 
da Prefeitura de Itaúna, bem como no jornal oficial do município que 
estará disponível no mesmo endereço eletrônico a partir de 19/10/21. 
itaúna, 18 de outubro de 2021. Jackson Flávio corrêa – presidente do 
Grupo de Trabalho

3 cm -18 1544795 - 1

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 012/2021
A prefeitura de itaúna torna público que o processo licitatório 288/2021, 
na modalidade Tomada de preços nº 012/2021 cujo objeto é: contrata-
ção de empresa especializada na construção de novo bloco de 03 (três) 
salas para a creche Municipal recanto Feliz, situada à rua chiquinho 
Alves, nº 270, bairro itaunense ii, itaúna/MG, com recursos próprios e 
recursos do convênio nº 1491001154/2020 celebrado entre o Municí-
pio de itaúna/MG e a secretaria de estado de Governo de Minas Gerais, 
teve como vencedora a licitante: eDuArDo DA rocHA-Me - cnpJ 
34.036.645/0001-04, por sua proposta no valor de: r$486.304,74 (qua-
trocentos e oitenta e seis mil, trezentos e quatro reais e setenta e qua-
tro centavos); nostermos da ata da sessão de julgamento ocorrida em 
05/10/2021.. inteiro teor no site www.itauna.mg.gov.brwww.itauna.
mg.gov.br. itaúna, 15 de outubro de 2021 – Leonardo Lopes Dornas – 
presidente da comissão permanente de Licitação.

4 cm -18 1544736 - 1

Itueta

Prefeitura Municipal
PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº. 071.

 Retificação do Processo de Licitação nº 071/2021, na modalidade “Pre-
gão eletrônico” nº 02/2021, tipo “Menor preço por item”, visando a 
registro de preço para futura aquisição de gêneros alimentícios para 
compor a merenda escolar das escolas Municipais para a secretaria 
Municipal de educação, cujo edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados, para exame e aquisição, através dos sites http://www.com-
prasgovernamentais.gov.br/; e https://www.itueta.,mg.gov.br/licitacoes. 
Retifica-se: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DAR-SE-Á: até às 
09:00 do dia 03 de novembro de 2021. o início DA sessÃo De 
DispuTA De preÇos coM AnáLise DAs proposTAs: a partir 
das 09:00hs do dia 03 de novembro de 2021, com os representantes 
das licitantes devidamente credenciados e quantos interessarem. itueta/
MG, 18 de outubro de 2021. Valter José nicoli, prefeito Municipal.

3 cm -18 1544818 - 1

Ituiutaba

Prefeitura Municipal
 EDITAL DE PENALIDADES E TOMADA 

DE PREÇOS Nº 004/2021
Comunica que se encontram disponíveis no Setor de Licitações da 
secretaria Municipal de Administração e recursos Humanos e no site 
https://www.ituiutaba.mg.gov.br/licitacoes os seguintes procedimen-
tos de acordo com Lei 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002. comunica/
edital de penalidades: o Município de ituiutaba, à luz do disposto 
nas Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, comunica que deci-
diu, em decorrência do fato ocorrido durante a execução do contrato 
nº082/2021, rescindir unilateralmente todos os contratos firmados com 
a empresa FernAnDo roDriGues De oLiVeirA LTDA, cnpJ 
37.373.616/0001-18, nos termos do art. 77 da Lei nº 8.666/93. con-
forme decisão do sr. secretário de Administração, em consequência do 
descumprimento contratual e por força do art. 87, iii da Lei nº aplica-se 
à empresa referida a penalidade de suspensão temporária de participa-
ção em licitação e de contratar com o Município, pelo prazo de 2(dois) 
anos, a contar da publicação deste edital. em observância ao princípio 
constitucional do devido processo legal, fica facultado o direito de apre-
sentar recurso, se de interesse for, por escrito e no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da publicação deste edital, nos termos do art. 109, i, 
“e”, da Lei nº 8.666/93. ituiutaba, 18 de outubro de 2021. isaías Tadeu 
Alves de Macedo. secretário Municipal de Administração e recursos 
Humanos. Resultado de Licitações: Tomada de Preços Nº 004/2021, 
objeto: reforma prédio da secretaria Municipal Governo, recur-
sos: próprios, empresa Vencedora: Marçal serviços eireLi, cnpJ: 
11.890.783/0001-42, Valor: R$322.972,37. Informações: e-mail: lici-
tacao@ituiutaba.mg.gov.br e Tel: (34)3271-8183/3271-8182. ituiutaba 
- MG em 18 de outubro de 2021 - Walcyr Soares Valadão - Matricula 
2001 - pregoeiro.

7 cm -18 1544996 - 1

Iturama

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

 objeto: contratação de empresa para execução de obras de constru-
ção de uma creche municipal no Bairro itália. Data/hora de abertura 
dos Envelopes: 04 de novembro de 2021, às 09:00 hs. Informações: 
comissão permanente de Licitação, Av. Alexandrita, nº 1.314, Jd. eldo-
rado, cep 38280-000, iturama/MG, ou pelo email licitacao@iturama.
mg.gov.br. iturama, 14 de outubro de 2021. Joice José severino Filho 
- presidente da cpL.
 Tomada de preços nº 04/2021 – objeto: contratação de empresa para 
pavimentação asfáltica, com guias, sarjetas e drenagem de água pluvial, 
na Avenida José de Freitas nunes, entre os bairros: Morada do sol e 
califórnia, com recursos provenientes da uniao Federal, por intermé-
dio do contrato de repasse nº 844901/2017/ Ministerio das cidades/
caixa- processo nº 1038837-57/2017. Data/hora de abertura dos enve-
lopes: 05 de novembro de 2021, às 08:00 hs. Informações: Comissão 
permanente de Licitação, Av. Alexandrita, nº 1.314, Jd. eldorado, cep 
38280-000, iturama/MG, ou pelo email licitacao@iturama.mg.gov.br. 
iturama, 14 de outubro de 2021. Joice José severino Filho - presidente 
da cpL.
Tomada de preços nº 05/2021 – objeto: contratação de empresa para 
execução de obras de construção de uma escola municipal no Bairro 
José Anselmo. Data/hora de abertura dos envelopes: 05 de novembro 
de 2021, às 10:00 hs. Informações: Comissão Permanente de Licitação, 
Av. Alexandrita, nº 1.314, Jd. eldorado, cep 38280-000, iturama/MG, 
ou pelo email licitacao@iturama.mg.gov.br. iturama, 14 de outubro de 
2021. Joice José severino Filho - presidente da cpL.
Aviso de republicação de Licitação – pregão eletrônico nº 09/2021– 
objeto: registro de preços de próteses dentárias.
 entrega das propostas: a partir de 19/10/2021 às 9h no sítio www.
licitacoes-e.com.br.
 Abertura das propostas: 29/10/2021 às 9h00min (Horário de Brasília) 
no sítio supracitado.
 início da Disputa: 29/10/2021 às 10h (Horário de Brasília) no sítio 
supracitado.
o edital de licitação estará disponível para consulta a partir do dia 
19/10/2021, no site www.licitacoes-e.com.br ou mediante solicita-
ção por email licitacao@iturama.mg.gov.br, juntamente com os dados 
cadastrais do licitante. iturama/MG, 14 de outubro de 2021. Lívia 
Helena Queiroz Malta-pregoeira.
 pregão eletrônico nº 11/2021– objeto: contratação de empresa espe-
cializada para instalação de energia solar fotovoltaica nas escolas 
municipais.
 entrega das propostas: a partir de 19/10/2021 às 9h no sítio www.
licitacoes-e.com.br.
 Abertura das propostas: 29/10/2021 às 8h00min (Horário de Brasília) 
no sítio supracitado.
 início da Disputa: 29/10/2021 às 9h (Horário de Brasília) no sítio 
supracitado.
o edital de licitação estará disponível para consulta a partir do dia 
19/10/2021, no site www.licitacoes-e.com.br ou mediante solicita-
ção por email licitacao@iturama.mg.gov.br, juntamente com os dados 
cadastrais do licitante. iturama/MG, 14 de outubro de 2021. Lívia 
Helena Queiroz Malta-pregoeira.
 pregão presencial nº 66/2021– objeto: registro de preços de concreto 
usinado. Tipo: Menor preço por lote. início da sessão: 28/10/2021 às 
10:00 hs. Local de retirada do edital e mais informações: No Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Iturama, localizada na Av. Ale-
xandrita, nº 1.314, Jd. eldorado, cep 38280-000, ou pelo email lici-
tacao@iturama.mg.gov.br. iturama/MG, 14 de outubro de 2021. Lívia 
Helena Queiroz Malta-pregoeira. 

13 cm -15 1544231 - 1

Jaboticatubas

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO

Nº 095/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2021
 A prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, através da pregoeira e 
sua equipe, torna público o preGÃo presenciAL nº 060/2021. 
objeto: registro de preços de prestação de serviços diversos e locação 
de estruturas para a realização de eventos temporários na sede do Muni-
cípio de Jaboticatubas/MG e no Distrito de são José do Almeida;Data: 
04 de novembro de 2021;Horário: 08 horas e 30 minutos; Tipo: Menor 
Preço; Critério de Julgamento: Preço por item. Maiores informações: 
pça nossa senhora da conceição, 38 – centro, cep 35.830-000, Jabo-
ticatubas/MG; Telefone: (31) 3683-1071; e-mail: licitacao@jaboticatu-
bas.mg.gov.br; site: www.jaboticatubas.mg.gov.br; 18/10/2021. Tércia 
Maria dos santos Maia – pregoeira

3 cm -18 1544961 - 1

Jacuí

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº BF 333.366/21

o município de Jacuí torna pública a assinatura do contrato BF 
333.366/21 com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais em 01 
de outubro de 2021, no valor de r$500.000,00 (quinhentos mil reais) 
com recursos do proGrAMA BDMG urBAniZA 2021.

Maria conceição dos reis
pereira prefeita Municipal

 01/10/2021
2 cm -18 1544770 - 1

Janaúba

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 181/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 67/2021
o Município de Janaúba/MG torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 01 de novembro de 2021, às 10:00, 
no endereço http://comprasbr.com.br, processo Licitatório n° 181/2021, 
na modalidade pregão eletrônico n° 67/2021, para contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de implantação e manu-
tenção de sinalização estratigráfica horizontal com fornecimento dos 
materiais, no Município de Janaúba/MG, conforme especificações 
constantes no edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida 
junto ao Setor de Licitações, no referido endereço supracitado, no horá-
rio de 12:00 às 18:00 horas, nos dias úteis, assim como no site: www.
janauba.mg.gov.br.

 Janaúba-MG, 15 de outubro de 2021.
 Tamiris Greycielle de Paula Borges
 Assessora Especial em Licitações. 

4 cm -15 1544465 - 1

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VIGÊNCIA 
DE PRAZO PROCESSO DE LICITAÇÃO 090/2020

 Modalidade: credenciamento n° 03/2020. contratante: Municí-
pio de Janaúba/MG. contratada: clínica santa Maria Ltda/ cnpJ: 
13.394.031/0001-16. objeto da Licitação: contratação de servi-
ços médicos especializados para o ceAe de Janaúba/MG. Vigência: 
09/10/2020 a 09/10/2021. prorrogação: 09/10/2021 a 09/10/2022.

2 cm -15 1544359 - 1

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 
DE LICITAÇÃO 160/2021

 Modalidade: Tomada de preços n° - 014/2021. contratante: Municí-
pio de Janaúba/MG. contratada/Valor: JJF construtora e Locação de 
Máquinas LTDA – cnpJ: 38.439.798/0001-54 / Valor: r$ 721.701,52. 
objeto da Licitação: contratação de empresa especializada para a rea-
lização de drenagem na rua Lídio cardoso. Vigência: 14/10/2021 até 
14/04/2022. 

2 cm -15 1544360 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 180/2021 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 66/2021

o município de Janaúba/MG torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que realizará no dia 03 de novembro de 2021, às 10:00, em 
sua sede situada na praça dr. rockert, n° 92, centro, processo licitatório 
n° 180/2021, na modalidade pregão presencial n° 66/2021, para con-
tratação de empresa para confecção de uniformes em atendimento às 
secretarias do município de Janaúba, conforme especificações constan-
tes no edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto ao 
setor de licitações, no referido endereço, no horário de 12:00 às 18:00 
horas, nos dias úteis, assim como no site: www.janauba.mg.gov.br.

 Janaúba-MG, 15 de outubro de 2021.
 Tamiris Greycielle de Paula Borges
 Assessora Especial em Licitações. 

3 cm -15 1544461 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 179/2021 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 65/2021

o Município de Janaúba/MG torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 29 de outubro de 2021, às 10:00, no 
endereço http://comprasbr.com.br, processo Licitatório n° 179/2021, na 
modalidade pregão eletrônico n° 65/2021, para Aquisição de patrulha 
Mecanizada, composta por um caminhão equipado com tanque pipa, 
um caminhão trucado equipado com caçamba basculante, uma motoni-
veladora, uma pá carregadeira e um rolo compactador para a recupera-
ção de estradas no Município de Janaúba/MG, conforme especificações 
constantes no edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto 
ao Setor de Licitações, no referido endereço supracitado, no horário de 
12:00 às 18:00 horas, nos dias úteis, assim como no site: www.janauba.
mg.gov.br.

 Janaúba-MG, 15 de outubro de 2021.
 Tamiris Greycielle de Paula Borges
 Assessora Especial em Licitações.

4 cm -15 1544460 - 1

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N°: 160/2021

 Modalidade Tomada de preços n°: 14/2021. contratante: Município 
de Janaúba/MG. contratadas/Valores totais: JJF construtora e Locação 
de Máquinas Ltda/r$ 721.701,52. objeto da Licitação: contratação de 
empresa especializada para realização de “Drenagem da rua Lídio 
cardoso” no Município de Janaúba.

2 cm -15 1544466 - 1

Jenipapo de Minas

Prefeitura Municipal

INEXIGIBILIDADE 003/2021, 
CREDENCIAMENTO Nº. 002/2021

OBJETO: Credenciamento de empresas classificadas como Hotel, Pou-
sada e restaurantes localizados no município de Jenipapo de Minas/
MG para fornecimento de hospedagem e alimentação. sessão para 
abertura e julgamento: Data para entrega dos documentos/credencia-
mento 20 de outubro 2021 até 31 de dezembro 2021, na sala do depar-
tamento de licitação da prefeitura Municipal, situada na rua Turma-
lina, 200, centro, 39.645-000, Jenipapo de Minas. Edital e informações 
no endereço web: www.jenipapodeminas.mg.gov.br, e-mail: licitacao@
Jenipapodeminas.mg.gov.br, telefone: (33) 3738-9002. edson Fernan-
des de oliveira – presidente da cpL.

3 cm -18 1544809 - 1

Joaquim Felício

Prefeitura Municipal

 PROCESSO LICITATÓRIO N°. 075/2021, TP N° 007/2021
Torna público o processo Licitatório n°. 075/2021, Tomada de preço 
n° 007/2021; contratação de empresa especializada em construção 
civil para execução de pavimentação de ruas com blocos sextavados 
de concreto. Tipo: Menor preço Global. Abertura dia 04/11/2021 às 
14h:00min. O edital completo poderá ser obtido no site oficial: https://
joaquimfelicio.mg.gov.br/; ou pessoalmente no setor de licitação na Av. 
Getúlio Vargas, n°135, centro, Joaquim Felício/MG, no horário de 08h 
ás 17h. Telefone: (38)37571177. Juliana Martins – presidente da cpL.

2 cm -18 1544854 - 1

Juramento

Prefeitura Municipal

 EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 049/2021. 

processo Licitatório nº 0100/2021. objeto registro de preço para futura 
e eventual, Aquisição de equipamentos de proteção individual – epi, 
para atender as demandas das secretarias do Município de Juramento/
MG. Data de realização: 03.11.2021 as 09:00 horas, na sala de Licita-
ção: Avenida Antônio Maia sobrinho, 43, centro, Juramento/MG, cep: 
39590-000. Maiores informações e retirada do edital: juramentolicita-
cao.mg@gmail.com ou na sede do Município de segunda a sexta feira 
de 08:00 as 11:30 horas e 13:00 as 17:00 horas. Juramento, 18 de outu-
bro de 2021. July France Silveira Fonseca – Pregoeira.

3 cm -18 1545020 - 1

EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 050/2021.

 processo Licitatório nº 0101/2021. objeto registro de preço para 
futura e eventual, Aquisição de utensílios de copa e cozinha, para 
atender as necessidades das secretarias do Município de Juramento/
MG. Data de realização: 04.11.2021 as 09:00 horas, na sala de Licita-
ção: Avenida Antônio Maia sobrinho, 43, centro, Juramento/MG, cep: 
39590-000. Maiores informações e retirada do edital: juramentolicita-
cao.mg@gmail.com ou na sede do Município de segunda a sexta feira 
de 08:00 as 11:30 horas e 13:00 as 17:00 horas. Juramento, 18 de outu-
bro de 2021. July France Silveira Fonseca – pregoeira.

3 cm -18 1545051 - 1

Juvenília

Prefeitura Municipal

P.E 006/2021
Torna publico a revogação do pregão eletrônico nº 006/2021, tendo em 
vista que foi constatado vicio na descrição do objeto do item 2 do anexo 
i - termo de referência”

1 cm -18 1545187 - 1

Ladainha

Prefeitura Municipal

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021. AVISO DE LICITAÇÃO. 
objeto da Licitação: aquisição de caminhonete 4 x 4 (chassi e cabine). 
Data e horário da sessão: 3/11/2021, às 9 horas. pregão eletrônico nº 
52/2021. Aviso de Licitação. objeto da Licitação: aquisição de cami-
nhão basculante 6 x 4. Data e horário da sessão: 3/11/2021, às 10 horas. 
pregão eletrônico nº 53/2021. Aviso de Licitação. objeto da Licita-
ção: aquisição de caminhão tipo Vuc 34. Data e horário da sessão: 
3/11/2021, às 11 horas. interessados poderão retirar os editais no site: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.ladainha.mg.gov.br. Ladainha, 
18/10/2021. Jamerson rafael santos, presidente da comissão perma-
nente de Licitação.

3 cm -18 1544792 - 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 320211018201627026.
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Lagoa Formosa

Prefeitura Municipal
CONCORRÊNCIA 003/2021 

A prefeitura de Lagoa Formosa, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar às 14:30 horas do dia 18 de novembro de 
2021, em sua sede, na praça Dona Filomena, 02, centro, Lagoa For-
mosa/MG, licitação na modalidade concorrência, tendo por objetivo a 
permissão de uso para exploração de quiosques situados na praça nossa 
senhora da piedade, centro, Lagoa Formosa, MG. o prazo de entrega 
dos envelopes é até às 14:15 horas do dia 18/11/2021, conforme edital. 
O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o cer-
tame) encontra-se à disposição dos interessados na página www.lago-
aformosa.mg.gov.br/editais. esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos através do e-mail licitacao@lagoaformosa.mg.gov.br. edson 
Machado de Andrade – prefeito Municipal.

3 cm -18 1545023 - 1

Lagoa Santa

Prefeitura Municipal
 INEXIGIBILIDADE Nº. 019/2021 – PROCESSO 159/2021

 contratualização para prestação de serviços de gerenciamento, ope-
racionalização e execução de atividades, ações e serviços de saúde, 
ambulatoriais e hospitalares visando atender a demanda do Municí-
pio de Lagoa santa e outros a ele referenciados de forma eletiva ou de 
urgência/emergência, que integram a região de saúde na qual o Hospital 
Lindouro Avelar/santa casa de misericórdia de Lagoa santa está inse-
rido. contratada: santa casa de Misericórdia de Lagoa santa, cnpJ: 
03.409.366.0001/07. Valor total de r$ 21.872.465,76 (vinte e um 
milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco 
reais e setenta e seis centavos), a ser repassado em 12 parcelas mensais, 
divididas entre fixas e variáveis, pelo período de 12 meses. Fundamen-
tação Legal: caput do artigo 25, da Lei 8.666/93. em 15/10/2021. Gil-
son urbano de Araújo/secretário Municipal de saúde.

3 cm -18 1544753 - 1

Lavras

Prefeitura Municipal
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO 

LICITATÓRIO N°204/2021
pregão n°123/2021. Menor preço por item. registro de preços para 
futura e eventual prestação de serviço de material gráfico. Data de 
apresentação de envelopes e julgamento: 09h00min do dia 08/11/2021. 
O edital encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, à av. Dr. Syl-
vio Menicucci, nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.
lavras.mg.gov.br. Telefax: (35)3694-4021. Denilson Teixeira – Diretor 
de suprimentos.

2 cm -18 1545062 - 1

Luisburgo

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021

processo nº 128/2021. objeto: registro de preço para futuro e even-
tual aquisição de materiais odontológicos de consumo e permanente 
para atender as demandas da secretaria Municipal de saúde. Abertura 
da Sessão 08/11/2021, às 09h00min. Informações, sede da Prefeitura, 
endereço eletrônico :licitacao@luisburgo.mg.gov.brou fone (33)3378-
7000.

2 cm -18 1545134 - 1

Machado

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 064/2021

Aviso de Licitação - processo nº. 00286/2021 - pregão eletrônico 
nº. 064/2021 - edital 085/2021. Do objeto: aquisição de aparelho de 
ultrassonografia para realização de exames de imagem na UBS Centro 
- policlínica, em atendimento às necessidades da secretaria Munici-
pal de saúde de Machado/MG. início do recebimento das propostas no 
site: Dia 20 de outubro de 2021 as 09h00minh. Fim do recebimento das 
propostas: Dia 03 novembro 2021 as 13h00mn. Abertura e avaliação 
das propostas: Dia 03 de novembro 2021 as 13h01mn - Abertura e dis-
puta de lances: Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas. 
os interessados em participar deste pregão eletrônico deverão adquirir 
o edital através do site: http://machadoportaltransparencia.portalfacil.
com.br/licitacoes - Luiz Fernando da Silva - Pregoeiro Oficial.

3 cm -18 1545102 - 1

Manhuaçu

Prefeitura Municipal
COMUNICADO REFERENTE À RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL nº 59/2021
 A comissão permanente de Licitação torna público aos interessados, 
que a sessão do pregão presencial nº 59/2021, do tipo Menor preço, 
julgamento por item, cujo objeto é a Aquisição futura e parcelada e 

conforme necessidade dos pacientes a serem beneficiados no ano de 
2021/2022, pela secretaria Municipal de saúde de Manhuaçu (sMs) 
de: 1) alimento nutricionalmente completo para nutrição oral e enteral 
(dieta em pó); 2) dieta enteral líquida; 3) suplemento alimentar calórico 
(maltodextrina) e protéico (albumina) para pacientes em desnutrição 
e em risco de desnutrição; 4) fórmula para a paciente e h; 5) fórmulas 
infantis de partida e seguimento, para atender aos pacientes da Aten-
ção primária a saúde (Aps) de Manhuaçu, centro estadual de Atenção 
especializada (ceAe) e pacientes da snD de Manhuaçu; 6) fórmu-
las infantis especiais, para atender aos pacientes da Atenção primária 
a saúde (Aps) de Manhuaçu e centro estadual de Atenção especia-
lizada (ceAe); 7) dieta cetogênica para atender o paciente a f c;) que 
estava marcada para o dia 28/10/2021 às 08h30min, acontecerá no dia 
03/11/2021 às 08h30min . As informações inerentes a presente publica-
ção estarão disponíveis aos interessados no setor de licitações, situada 
à praça cinco de novembro, 381 – centro, no horário de 09h00min 
às 11h00min e 13h00min às 16h00min. Através do e-maillicitacao@
manhuacu.mg.gov.br ou através do site www.manhuacu.mg.gov.bre 
no sistema BLL compras (www.bll.org.br). comissão permanente de 
Licitação. Manhuaçu/MG, 18 de outubro 2021.

6 cm -18 1545071 - 1

Mantena

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 064/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

 A prefeitura Municipal de Mantena comunica que se encontram aber-
tos os seguintes processos licitatórios: processo Licitatório nº 088/2021, 
na modalidade pregão presencial par registro de preços nº 064/2021, 
objetivando a contratação de empresa para futura e eventual aquisição 
fogos de artifício para atender às necessidades do município de Man-
tena. A abertura será dia 08 de novembro de 2021, às 09h00.
preGÃo presenciAL 059/2021 - processo Licitatório nº 092/2021, 
pregão presencial nº 069/2021, objetivando a contratação de empresa 
especializada para execução de serviço de consultoria e assessoria em 
direito tributário especializada em apuração e levantamento de tributos 
relativos às operadoras de telefonia. A abertura será dia 04 de novem-
bro de 2021, às 09h00.
preGÃo presenciAL 070/2021 – registro de preços. processo 
Licitatório nº 094/2021, pregão presencial para registro de preços nº 
070/2021, objetivando a contratação de empresa para futura e even-
tual prestação de serviços de manutenção contínua e ininterrupta, refor-
mas e adaptações de instalações prediais, bens públicos de uso comum, 
vias públicas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra, por desconto na tabela sinApi, atendendo as necessidades do 
município de Mantena. A abertura será dia 03 de novembro de 2021, 
às 09h00.
preGÃo presenciAL 076/2021 - registro de preços. processo 
Licitatório nº 103/2021, na modalidade pregão presencial para regis-
tro de preços nº 076/2021, tipo menor preço por item, objetivando a 
contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de medi-
camentos, por força de decisão judicial, atendendo as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde de Mantena-MG. A abertura será dia 03 
de novembro de 2021, às 13h30.
preGÃo presenciAL 077/2021 - registro de preços. processo 
Licitatório nº 104/2021, na modalidade pregão presencial para registro 
de preços nº 077/2021, tipo maior desconto por catálogo, objetivando a 
contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de medica-
mentos com base na tabela cMeD e materiais hospitalares com base na 
tabela siMpro visando atender às demandas da assistência farmacêu-
tica da secretaria Municipal de saúde de Mantena-MG. A abertura será 
dia 05 de novembro de 2021, às 09h00. Todas as sessões ocorrerão no 
setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mantena, Av. José Mol, 
216 – 1º Andar - centro – Mantena – MG. os editais encontram-se à 
disposição dos interessados no endereço informado, em horário comer-
cial e no Site Oficial do Município: www.mantena.mg.gov.br. Informa-
ções: (33)3241-4530. Edmar Francisco da Silva – Presidente da CPL.

9 cm -18 1545108 - 1

Câmara Municipal
AVISO DE RETIFICAÇÃO N°05 - EDITAL DO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
A Câmara Municipal de Mantena/MG, torna público a retificação do 
edital do concurso público nº 001/2019, publicado em 23 de novem-
bro de 2019, que passa ter a redação a seguir especificada, permane-
cendo inalterados os demais itens e subitens, como segue: onDe se 
LÊ: TABeLA i – cargo de nível superior - TABeLA ii – ensino Médio 
- TABeLA iii – cargo de Fundamental incompleto/Alfabetizado - 
raciocínio Lógico - LÊiA-se: TABeLA i – cargo de nível superior 
- TABeLA ii – ensino Médio - TABeLA iii – cargo de Fundamen-
tal Incompleto/Alfabetizado – Matemática - As alterações da Retifica-
ção n° 05 - Edital 01/2019 ficam incorporadas ao Edital Consolidado 
n° 01/2019, sendo as mesmas amplamente publicadas nos meios de 
comunicação, permanecendo as demais inalteradas. Mantena/MG, 18 
de outubro de 2021. ricardo Adriano Firmino - presidente da câmara 
Municipal de Mantena – Wendel satil Valadares - presidente da comis-
são especial de concurso público nº 001/2019 (resolução nº 019/2019 
e 014/2021).

4 cm -18 1545083 - 1

Mariana

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL N°077/2021. 

objeto: registro de preço para contratação de empresa para forne-
cimento de lanches e coffe breaks em atendimento às demandas das 
secretarias Municipais de educação, Defesa social e cultura, Turismo , 
patrimônio Histórico e Lazer. Abertura: 04/11/2021 às 13:45min. eDi-
TAL, Informações, Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas. Site: 
www.pmmariana.com.br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.
com. Tel: (31)35579055. Mariana 18 de outubro de 2021. Gustavo 
Grijo dos santos Augusto. pregoeiro
prefeitura Municipal de Mariana MG- chamada publica n°001/2021. 
objeto: Aquisição de produtos da Agricultura Familiar para alimenta-
ção escolar, em fornecimento parcelado com entregas semanais. Aber-
tura: 10/11/2021 às 09:00min. EDITAL, Informações, Praça JK S/Nº, 
centro de 08:00 às 17:00horas. site: www.pmmariana.com.br, e-mail: 
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)35579055. Mariana 
18 de outubro de 2021. Marcelle roberto soares. presidente cpL.

4 cm -18 1545000 - 1

Mário Campos

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO PROC. 197/2021

Dispensa 109/2021. obj: confecção e manutenção de carimbos, partes: 
pMMc x carimbos Tupinambas eireli, no valor de r$542,00 e pMMc 
X pabio Ferreira Vilela, no valor de r$1.275,00.

1 cm -18 1544767 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PE 25/21 E 26/21
proc. Lic. 194/21 - pregão eletrônico p/ rp nº.25/21, obj: Aquisição 
de Dieta enteral e fórmula Alimentar hipercalórica e Hiperprotéica – 
Abertura da sessão: 29/10/21 às 09:01.
proc. Lic. 198/21 - pregão eletrônico p/ rp nº.26/21, obj: Aquisição de 
eletrocardiógrafos – Abertura da sessão: 29/10/21 às 14:01. - informa-
ções: (31)3577-2006. Editais disponíveis nos sites: www.mariocampos.
mg.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br

2 cm -18 1544849 - 1

Martinho Campos

Prefeitura Municipal
 AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021. 
inexigibilidade 010/2021. perda do objeto em razão dos decretos Muni-
cipais 185/2021 e 191/2021. Wilson corrêa Alves Afonso de carvalho 
– prefeito Municipal.

1 cm -18 1545120 - 1

Materlândia

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0033/2021 

A prefeitura Municipal de Materlândia/MG, torna público que fará rea-
lizar processo Licitatório nº. 0066/2021 pregão presencial – (srp) nº 
0033/2021. objeto: registro de preços para contratação de empresa 
para fornecimento de serviços gráficos, para as diversas secretarias 
deste Município de Materlândia.. Abertura dia: 04/11/2021 08:00:00. 
Aos interessados, informação bem como edital completo estará à dis-
posição no website desta prefeitura (pmmaterlandia.mg.gov.br), na 
prefeitura Municipal de Materlândia/MG, situada na praça France-
lino pereira, nº 10, centro, ou através do telefone (33) 3427-1129, de 
12:00 as 17:00hs, ou pelo e-mail: licitacao@pmmaterlandia.mg.gov.br, 
Materlândia, 18/10/2021. Mario Jorge neto - pregoeiro.

3 cm -18 1544855 - 1

Matias Cardoso

Prefeitura Municipal
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2021.

processo Licitatório n°. 49/2021. Tp n°. 04/2021. objeto: contrata-
ção de empresa para construção de 1 (um) quiosque na orla do rio 
são Francisco. contratante: Município de Matias cardoso/MG. con-
tratada: osmar Miguel de Morais Junior Me. Vigência: 18/10/2021 a 
18/01/2022. Valor Total r$ 170.467,29. Matias cardoso/MG, 18 de 
outubro de 2021. Maurélio santos pereira - prefeito Municipal.

2 cm -18 1544790 - 1

Mato Verde

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO 

procedimento Licitatório nº 74/2021, modalidade pregão presencial nº 
41/2021, abertura no dia xx/10/2021, às 08h00m, cujo objeto é contra-
tação dos serviços de Alimentação em geral. Mato Verde/MG, xx de 
outubro de 2021. Ana Letícia silva pereira – pregoeira.

1 cm -18 1544859 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO 
LICITATÓRIO DE Nº 76/2021

 ToMADA De preÇos De nº 11/2021, abertura no dia 04/11/2021, 
às 10h00m, cujo objeto é o contratação De empresa para execução 
dos serviços de melhoramento de vias públicas com execução em 
recapeamento asfáltico em pré misturado a frio-pMF – convênio nº 
1301000822/201 – seinFrA. e-mail: licitacoes@matoverde.mg.gov.
br. Mato Verde/MG, 18 de outubro de 2021. Ana Letícia silva pereira 
– presidente da cpL.

2 cm -18 1544998 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
 procedimento Licitatório nº 75/2021, modalidade pregão presencial nº 
42/2021, abertura no dia 04/11/2021, às 09h00m, cujo objeto é contra-
tação dos serviços de locação de equipamentos, estruturas e materiais 
para realização de eventos festivos. E-mail: licitações@matoverde.
mg.gov.br. Mato Verde/MG, 18 de outubro de 2021. Ana Letícia silva 
pereira – pregoeira.

2 cm -18 1544862 - 1

Matozinhos

Prefeitura Municipal
AVISO DE DESISTÊNCIA INEXIGIBILIDADE 04/PMM/2020

processo Licitatório 148/pMM/2020, inexigibilidade 04/pMM/2020, 
cujo objeto é credenciamento de pessoa Jurídica para permissão de uso 
comercial de espaços públicos, a título precário e oneroso, dos boxes 
livres do Mercado Municipal de Matozinhos, em conformidade com as 
cláusulas e condições contidas no Edital e seus Anexos. Torna público, 
para conhecimento dos interessados, o resultado do pedido de desistên-
cia dos licitantes: Maria Helena Matias, Lidiane Amaral Gomes e cris-
tina Francisca dos santos. A cpL decide por sua unanimidade acatar o 
pedido formulado, conforme disposto na Ata de Julgamento da cpL e 
Despacho da Autoridade superior que encontram-se disponíveis no site 
www.matozinhos.mg.gov.br. Zélia Alves pezzini. prefeita Municipal. 
contato: (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.

3 cm -18 1544981 - 1

Miravânia

Prefeitura Municipal
PL Nº 072/2021 – PP Nº 028/2021. 

oBJeTo: prestação de serviços técnicos especializados em elabora-
ção de editais de licitação e contratos administrativos. Abertura: Dia 
29/10/2021 – 14h00min. inf.: email licitacao@miravania.mg.gov.br ou 
na sede do Município, situado Avenida Tancredo neves, nº 300, centro 
– MirAVÂniA/MG, no horário das 07h00min às 17h00min. Miravâ-
nia/MG, 18 de outubro de 2021. Dayana Mota Lima – Pregoeira.

2 cm -18 1545106 - 1

Monte Alegre 
de Minas

Prefeitura Municipal
 TERMO ADITIVO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

005/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
o presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei nº 
8.666/93, em seu art. 65, inc. ii, al. “d”, cláusula 9ª do contrato ini-
cial e nos documentos comprobatórios apresentados pelas empresas 
os quais demonstram o desequilíbrio-financeiro. Empresas Registra-
das: 7º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
001/2021 - Auto Posto e Conveniência Rallye Ltda. Me, fica alterado o 
valor estabelecido no contrato inicial do item 01 – Gasolina comum ou 
aditivada, cujo valor do litro era de r$ 6,03 e passou a ser r$ 6,07, e 
item 04 – Óleo diesel s50 ou s10, cujo valor do litro era de r$ 4,61 e 
passou a ser r$ 4,90; 6º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro 
DE PREÇOS Nº 003/2021 - Auto Posto Vilelão Ltda., fica alterado o 
valor estabelecido no contrato inicial do item 03 – Óleo diesel comum, 
cujo valor era de r$ 4,50, e passou a ser de r$ 4,76. prazo de Vigência: 
01/10/2021 à 31/12/2021.

 eXTrATo conTrATuAL – preGÃo presenciAL 082/2021 
- ATA De reGisTro De preÇos nº 259/2021 – objeto: Aquisi-
ção de areia lavada e pedrisco destinados à manutenção das atividades 
de diversos departamentos do Município de Monte Alegre de Minas. 
empresa registrada: Argila primavera eireli, com o valor global de r$ 
779.520,00. prazo de Vigência: 05/10/2021 até 04/10/2022

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTo De preÇos nº 
004/2021 – preGÃo eLeTrÔnico nº 002/2021 – Fundamentação: 
o presente de Aditivo tem por objeto formalizar a alteração da razão 
social da Manoel Francisco de sousa neto comércio e serviço para M 
F De s neTo coMercio e serViÇo, conforme consta no Ato de 
Transformação em empresa de responsabilidade Limitada, registrada 
na Junta comercial do estado de Minas Gerais em 23/07/2021. Monte 
Alegre de Minas, 02 de agosto de 2021.

3º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
004/2021 – processo LiciTATÓrio nº 006/2021 – preGÃo 
eLeTrÔnico nº 002/2021 - o presente Termo de Aditivo encontra 
respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, inc. ii, al. “d”, cláu-
sula 9ª do contrato inicial e nos documentos comprobatórios apresen-
tados pela empresa contratada: M F De s neTo coMÉrcio e ser-
VIÇO, os quais demonstram o desequilíbrio-financeiro. Fica alterado 
o valor estabelecido no contrato inicial da cesta básica montada, cujo 
valor era de r$ 97,95 e passou a ser r$ 109,24. prazo de Vigência: 
25/08/2021 à 15/12/2021.

1º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTo De preÇos nº 
053/2021 – preGÃo eLeTrÔnico nº 005/2021 – Fundamentação: 
o presente de Aditivo tem por objeto formalizar a alteração da razão 
social da MAnoeL FrAncisco De sousA neTo 10224083643 
para Manoel Francisco de sousa neto comércio e serviço, conforme 
consta no Ato de Transformação em empresa de responsabilidade 
Limitada, registrada na Junta comercial do estado de Minas Gerais em 
08/02/2021. Monte Alegre de Minas, 31 de março de 2021.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTo De preÇos nº 
053/2021 – preGÃo eLeTrÔnico nº 005/2021 – Fundamentação: 
o presente de Aditivo tem por objeto formalizar a alteração da razão 
social da Manoel Francisco de sousa neto comércio e serviço para M 
F De s neTo coMercio e serViÇo, conforme consta no Ato de 
Transformação em empresa de responsabilidade Limitada, registrada 
na Junta comercial do estado de Minas Gerais em 23/07/2021. Monte 
Alegre de Minas, 02 de agosto de 2021.

1º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTo De preÇos nº 
044/2021 – preGÃo eLeTrÔnico nº 004/2021 – Fundamentação: 
o presente de Aditivo tem por objeto formalizar a alteração da razão 
social da MAnoeL FrAncisco De sousA neTo 10224083643 
para Manoel Francisco de sousa neto comércio e serviço, conforme 
consta no Ato de Transformação em empresa de responsabilidade 
Limitada, registrada na Junta comercial do estado de Minas Gerais em 
08/02/2021. Monte Alegre de Minas, 31 de março de 2021.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
044/2021 – processo LiciTATÓrio nº 009/2021 – preGÃo 
eLeTrÔnico nº 004/2021 - o presente Termo de Aditivo encontra 
respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que as 
quantidades inicialmente estimadas não tenham sido suficientes para 
as necessidades da Administração Municipal. empresa registrada: 
Manoel Francisco De sousa neto comércio e serviço. Valor do aditivo: 
r$ 1.225,50. prazo de Vigência: 01/07/2021 à 15/12/2021.

3º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
044/2021 – processo LiciTATÓrio nº 009/2021 – preGÃo 
eLeTrÔnico nº 004/2021 - o presente Termo de Aditivo encon-
tra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, inc. ii, al. “d”, 
cláusula 9ª do contrato inicial e nos documentos comprobatórios 

 
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 320211018201627027.
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apresentados pela empresa registrada: Manoel Francisco De sousa 
Neto Comércio e Serviço, os quais demonstram o desequilíbrio-finan-
ceiro. Fica alterado o valor estabelecido no contrato inicial dos itens 23 
– Margarina vegetal com sal e no mínimo 65% de lipídios, cujo valor 
da unidade era de r$ 4,48 e passou a ser r$ 5,97. prazo de Vigência: 
06/07/2021 à 15/12/2021.

4º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTo De preÇos nº 
044/2021 – preGÃo eLeTrÔnico nº 004/2021 – Fundamentação: 
o presente de Aditivo tem por objeto formalizar a alteração da razão 
social da Manoel Francisco de sousa neto comércio e serviço para M 
F De s neTo coMercio e serViÇo, conforme consta no Ato de 
Transformação em empresa de responsabilidade Limitada, registrada 
na Junta comercial do estado de Minas Gerais em 23/07/2021. Monte 
Alegre de Minas, 02 de agosto de 2021.

1º TerMo ADiTiVo - processo LiciTATÓrio 019/2021 – pre-
GÃo presenciAL 013/2021 – ATA De reGisTro De preÇos 
nº 060/2021 - o presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na 
Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que as quantidades ini-
cialmente estimadas não tenham sido suficientes para as necessidades 
da Administração Municipal. empresa registrada: comercial constru-
tora Jericó eireli. Valor do aditivo: r$ 69.508,00. prazo de Vigência: 
24/09/2021 à 31/12/2021.

1º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTo De preÇos nº 
079/2021 – preGÃo eLeTrÔnico nº 020/2021 – Fundamentação: 
o presente de Aditivo tem por objeto formalizar a alteração da razão 
social da MAnoeL FrAncisco De sousA neTo 10224083643 
para Manoel Francisco de sousa neto comércio e serviço, conforme 
consta no Ato de Transformação em empresa de responsabilidade 
Limitada, registrada na Junta comercial do estado de Minas Gerais em 
08/02/2021. Monte Alegre de Minas, 31 de março de 2021.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTo De preÇos nº 
079/2021 – preGÃo eLeTrÔnico nº 020/2021 – Fundamentação: 
o presente de Aditivo tem por objeto formalizar a alteração da razão 
social da Manoel Francisco de sousa neto comércio e serviço para M 
F De s neTo coMercio e serViÇo, conforme consta no Ato de 
Transformação em empresa de responsabilidade Limitada, registrada 
na Junta comercial do estado de Minas Gerais em 23/07/2021. Monte 
Alegre de Minas, 02 de agosto de 2021.

1º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
088/2021 – processo LiciTATÓrio nº 038/2021 – preGÃo 
presenciAL nº 025/2021 - o presente Termo de Aditivo encontra 
respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, inc. ii, al. “d”, cláu-
sula 9ª do contrato inicial e nos documentos comprobatórios apresen-
tados pela empresa contratada: coMerciAL eVAnGeLisTA LTDA 
– EPP, os quais demonstram o desequilíbrio-financeiro. Fica alterado o 
valor estabelecido no contrato inicial dos item 19 – cimento cp ii 32 
- sc de 50 Kg, cujo valor do saco era de r$ 28,82 e passou a ser r$ 
29,53. prazo de Vigência: 21/09/2021 à 15/12/2021.

errATA – preGÃo eLeTronico 087/2019 - A prefeitura Muni-
cipal de Monte Alegre de Minas vem tornar público, através da pre-
sente, que no extrato contratual do pregão eletrônico 087/2019, foi 
erroneamente publicado, no Jornal Folha da região e no ioF MG no 
dia 31/03/2020, em função de erro de digitação, onde lê-se “...ATA De 
reGisTro De preÇos nº 098/2019 – K.c.r. industria e comér-
cio de equipamentos...”, AGorA LÊ-se “...ATA De reGisTro De 
preÇos nº 098/2020 – K.c.r. industria e comércio de equipamen-
tos...” e onde lê-se “...ATA De reGisTro De preÇos nº 087/2019 
– salvi e Lopes e cia Ltda...” AGorA LÊ-se “...ATA De reGisTro 
De preÇos nº 087/2020 – salvi e Lopes e cia Ltda...”. Fica desta 
forma, retificada a publicação, surtindo seus efeitos legais perante ter-
ceiros, 06 de julho de 2021. Dr. Último Bitencourt de Freitas - prefeito 
Municipal.

33 cm -18 1544921 - 1

EXTRATO CONTRATUAL
o Município De MonTe ALeGre De MinAs, torna pública a 
assinatura do contrato BF n.º 333.369/2021 com o Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais s.A. em 01 de outubro de 2021, no valor de 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com recursos do PROGRAMA 
BDMG ciDADe susTenTáVeis 2021.

2 cm -18 1544931 - 1

Monte Carmelo

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO - CREDENCIAMENTO – 

Nº 04/2021, PROCESSO 107/2021. 
objeto: refere-se à processo de seleção e credenciamento de empre-
sas especializadas, para prestação de serviços Médicos e procedi-
mentos cirúrgicos, solicitados pela secretaria Municipal de saúde, 
para Atender as necessidades do Município de Monte carmelo - MG. 
Vigência: Até 31/12/2021. partes: Município de Monte carmelo-MG. 
e: empresa credenciada em 08/10/2021: J Baron serviços Médicos 
Ltda Me, cnpJ: 40.354.651/0001-02. Lote 02 – cirurgia plástica e 
Lote 07 – pequenas cirurgias. contrato n° 126/2021. Valor do con-
trato: R$ 76.140,00. Habilitação em: 08/10/2021. Ratificação em 
08/10/2021. Data do contrato: 08/10/2021. Ana paula pereira – secre-
tária Municipal de Fazenda.

3 cm -18 1545073 - 1

Monte Sião

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. 

Abertura de pe 049/2021, registro de preços 070/2021, prc 
167/2021, tipo menor preço por item, modo de disputa “ABerTo e 
FecHADo”, para registro de preços para eventual e futura aquisição 
de suplemento nutricional alimentar para a Diretoria de saúde, far-se-á 
no dia 08/11/2021, às 10 horas. o edital em inteiro teor está à dispo-
sição dos interessados no site oficial www.montesiao.mg.gov.br ou de 
2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, a rua Maurício Zucato, 111 – centro, 
Monte sião, cep 37580-000. Tel.: (35)3465-4793.

Aviso de Licitação. Abertura de pe 050/2021, registro de preços 
071/2021, prc 168/2021, tipo menor preço por item, modo de dis-
puta “ABerTo e FecHADo”, para registro de preços para eventual 
e futura aquisição de material de copa e cozinha para as Diretorias, 
far-se-á no dia 09/11/2021, às 10 horas. o edital em inteiro teor está 
à disposição dos interessados no site oficial www.montesiao.mg.gov.
br ou de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, a rua Maurício Zucato, 111 – 
centro, Monte sião, cep 37580-000. Tel.: (35)3465-4793.

Aviso de Licitação. Abertura de pe 051/2021, registro de preços 
072/2021, prc 169/2021, tipo menor preço por item, modo de dis-
puta “ABerTo e FecHADo”, para registro de preços para eventual e 
futura aquisição de utensílios, materiais para a dengue e caixas termicas 
para a Diretoria de saúde, far-se-á no dia 10/11/2021, às 10 horas. o 
Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no site oficial 
www.montesiao.mg.gov.br ou de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, a 
rua Maurício Zucato, 111 – centro, Monte sião, cep 37580-000. Tel.: 
(35)3465-4793. JosÉ pocAi JÚnior – prefeito Municipal. 

6 cm -18 1545167 - 1

Montes Claros

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA DATA II

PROCESSO Nº. 457/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 276/2021

 objeto: contratação de sociedade empresária ou unipessoal, espe-
cializada na prestação de serviço funeral, para atender a demanda da 
secretaria de Desenvolvimento social do município de Montes cla-
ros-MG. encaminhamento/recebimento das propostas e dos documen-
tos de habilitação: As propostas e os documentos de habilitação deverão 
ser encaminhados, exclusivamente por meio eletrônico no sítio www.
licitacoes-e.com.br. Apresentação das propostas e dos documentos de 
habilitação: Até às 08h00min do dia 04 de novembro de 2021. Aber-
tura da sessão pública e do envio de lances: às 09h00min do dia 04 de 
novembro de 2021. o edital está disponível no endereço eletrônico: 
https://licitacoes.montesclaros.mg.gov.br/licitacoes

 Montes claros, 18 de outubro de 2021.
 elza Messias de souza

 pregoeira
4 cm -18 1545081 - 1

Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Rede de Urgência do 

Norte de Minas - CISRUN
AVISO DE NOVA SESSÃO DE LICITAÇÃO

PL 044/2021 – PP SRP 030/2021
 objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de coroas de flores de pêsames e rosas ver-
melhas, conforme solicitação do setor requisitante do cisrun/ samu 
Macronorte. credenciamento 29/10/2021 às 08h00min - (38)2211-
0003/3221-0009 solicitação edital via email: licitacao@cisrun.saude.
mg.gov.br e/ou retirada no site http://www.cisrun.saude.mg.gov.br - 
Pregoeira Oficial: Edilene B. Cangussu.

2 cm -18 1544864 - 1

Montezuma

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021

A prefeitura Municipal de Montezuma/MG, torna público o proce-
dimento Licitatório nº 142/2021, modalidade pregão presencial nº 
031/2021 - Abertura no dia 29/10/2021 às 09:00hs - objeto: Aquisi-
ção de 05 (Cinco) veículos automotores zero km, especificações míni-
mas: ano de fabricação e modelo 2021/2022, bicombustível, 04 portas, 
05 lugares, motorização 1.0 a 1.3, freios abs e airbag duplo, câmbio 
manual, ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme), distância 
entre eixos mínima de 2.370 mm, tipo de direção: hidráulica/elétrica. 
cambio de 5 marchas a frente e uma a ré, com todos os acessórios de 
trânsito exigidos pelo conTrAn. cor: branca. 02 - Veículos - pro-
posta de aquisição de equipamento/Material permanente do Ministé-
rio da saúde nº 11267.314000/1200-01. 01 - Veículo - indicação par-
lamentar nº 63528. 02 - Veículos - indicação 62934. os interessados 
deverão solicitar o edital através do e-mail licitacaomtz2021@gmail.
com - Montezuma/MG, 18 de outubro de 2021 - Júlio Lopes pereira - 
Pregoeiro Oficial.

4 cm -18 1545118 - 1

Morro da Garça

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. 

rp nº 22/2021 - processo nº 118/2021.Torna público que às 08h30min 
do dia 04/11/2021, na prefeitura Municipal, situada na praça são 
sebastião, nº 440, centro, nesta cidade, será realizada sessão de rece-
bimento e Abertura dos envelopes contendo a proposta comercial e 
documentação de Habilitação do tipo “Menor preÇo por iTeM”, 
registro de preço para fornecimento futuro e parcelado de material 
de gráfico. Exclusiva para ME, MEI, EPP e EQUIPARADO. Edital e 
informações, endereço acima, fone: (38) 3725-1110, ou e-mail: licita-
cao@morrodagarca.mg.gov.br, no horário de 08h00min às 16h00min.

2 cm -18 1545115 - 1

Morro do Pilar

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 054-2021

Torna público para conhecimento dos interessados a pregão presencial 
054-2021. cujo objetivo é aquisição de peças e acessórios novos ori-
ginais constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para veículos 
e para máquinas leves e pesadas da prefeitura Municipal de Morro do 
Pilar/MG. Data de abertura 05/11/2021 as 09:00. As informações pode-
rão ser prestadas pelo telefone (31) 38665249 ou através do e-mail lici-
tacao@morrodopilar.mg.gov.br. pregoeira Heide Ferreira da silva.

2 cm -18 1545202 - 1

Nacip Raydan

Prefeitura Municipal
 PL N.º 035/2021 - MODALIDADE: PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 026/2021 
Tipo: Menor preço por item. objeto: Aquisição de um carro 0km, ano/
modelo 2021/2022, motor 1.0, Flex, 4 portas, 1º (primeiro) emplaca-
mento no nome do Município, para atender as necessidades da secreta-
ria Municipal de Saúde de Nacip Raydan/MG, de acordo com o Edital 

e seus anexos. Data, hora e local para abertura dos envelopes: dia 
26/10/2021, às 09:00 h, rua Ataíde Moreira, n.º 212, prefeitura Muni-
cipal. cópias do edital no endereço acima mencionado ou e-mail: lici-
tacao@nacipraydan.mg.gov.br. Informações tel. (33) 3294-1117. (A) 
eduardo Antônio de oliveira -prefeito Municipal, 18/10/2021.

3 cm -18 1544794 - 1

Nova Ponte

Prefeitura Municipal
PROCESSO 092/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2021 O Pregoeiro Oficial da Prefei-
tura Municipal de Nova Ponte, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade pregão presencial, do 
tipo Menor preço por item, para a contratação de empresa do ramo 
para prestação de serviços com fornecimento de forro revestimento pvc 
com Perfil e Arremate, para atender as diversas secretarias municipais, 
sendo que a abertura dos trabalhos da comissão Julgadora, com recebi-
mento das propostas, dar-se-á no dia 04/11/2021 às 09h00min, na divi-
são de compras da secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
O edital com todas as disposições pertinentes encontra-se a disposi-
ção dos interessados na divisão de compras da secretaria Municipal de 
Administração e Finanças. prefeitura Municipal de nova ponte – MG 
18 de outubro de 2021. paulo Jorge Lopes Alves cardoso. pregoeiro

3 cm -18 1545002 - 1

Novo Cruzeiro

Prefeitura Municipal
INTENÇÃO DE ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N°06/2021 

A prefeitura municipal de novo cruzeiro/MG torna público o interesse 
em aderir ata de registo de preços n° 06/2021 decorrente do processo 
Licitatório n° 12/2021 - pregão presencial n° 06/2021 do consor-
cio puBLico pArA DesenVoLViMenTo Do ALTo pArAo-
peBA – coDAp - objeto: registro de preços, para aquisição futura 
e incerta de veículos pesados – Fornecedor: DeVA VeícuLos LTDA 
- cnpJ 23.762.552/0003-02. Data da Ata: 28/05/2021.Valor global 
da intenção r$ 190.100,00 (cento e noventa mil e cem reais). Juliano 
Augusto Guedes. p.c.L

3 cm -18 1544865 - 1

Onça de Pitangui

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE LICITAÇÃO. PROCESSO N°.106/2021. 

TOMADA DE PREÇOS N°.04/2021. 
objeto contratação de empresa especializada em obras civis para exe-
cução de reforma da escola Municipal Miguel neri pereira, situada no 
povoado de Barreiro, onça de pitangui, Minas Gerais, conforme des-
crições da planilha orçamentária e menções dos projetos. Data de aber-
tura: 12/11/2021 às 10:00 horas. edital disponível na r. Gustavo capa-
nema, 101, centro, cep 35.655-000, em onça de pitangui/MG. Fone 
(37) 3273-1114. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.

2 cm -18 1544793 - 1

Ouro Preto

Prefeitura Municipal
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2021 

Torna pública inexigibilidade de Licitação nº. 14/2021, Artigo 25, 
inciso ii, Lei 8.666/93. objeto: contratação de empresa especializada 
para prestar assessoria e consultoria técnica, por meio de pareceres 
exclusivamente na área de gestão de pessoas sobre assuntos previden-
ciários, afastamentos, insalubridade, plano de carreira, cargos públi-
cos, processos e sindicâncias disciplinares, gastos com servidores e 
os benefícios concedidos através da legislação municipal, tendo como 
favorecida a empresa GArciA e MAceDo ADVocAciA, cnpJ: 
05.455.635/0001-05, com o valor global de r$ 228.000,00. superin-
tendência de Compras e Licitações.
conViTe nº. 006/2021 torna pública a reabertura do convite nº. 
006/2021 – contratação de empresa de engenharia para executar obras 
de construção de muro de contenção e reconstrução de muro de pedra 
seca na rua Vitório Zanetti. protocolo de habilitação e propostas até o 
dia 27/10/2021 às 09h30min, abertura do certame às 10h00min do dia 
27/10/2021. Maiores informações:    https://www.ouropreto.mg.gov.br/
transparencia/licitacoes ou pelo tel. (31) 3559-3301. Hállan Vinicius de 
Araújo nepomuceno - presidente da cpL.

4 cm -18 1545228 - 1

Ouro Verde 
de Minas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021. AVISO DE LICITAÇÃO

o Município de ouro Verde de Minas torna público que realizará no 
dia 04/11/2021 às 13 horas, licitação na Modalidade pregão presencial 
nº 18/2021 – objeto: registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de materiais de limpeza e consumo. Edital e informações encon-
tram-se à disposição dos interessados na sala da cpL, localizada na 
r. cícero Xavier de Vasconcelos, 19, centro, tele/fax 33 3527- 1211, 
em dias úteis, no horário de 7 às 11 e de 13 às 17 horas ou através 
do e-mail: licitacao@ouroverdedeminas.mg.gov.br . ouro Verde de 
Minas, 18/10/2021. Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos – prefeito 
do Município

 pregão presencial nº 19/2021. Aviso de Licitação. o Município de 
ouro Verde de Minas torna público que realizará no dia 05/11/2021 
às 13 horas, licitação na Modalidade pregão presencial nº 19/2021 – 
objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de luminá-
rias de LED, rele fotoelétrico e bucha de redução. Edital e informações 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da cpL, localizada 
na r. cícero Xavier de Vasconcelos, 19, centro, tele/fax 33 3527- 1211, 
em dias úteis, no horário de 7 às 11 e de 13 às 17 horas ou através 
do e-mail: licitacao@ouroverdedeminas.mg.gov.br . ouro Verde de 
Minas, 18/10/2021. Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos – prefeito 
do Município
 credenciamento nº 2/2021. Aviso de Licitação. o Município de ouro 
Verde de Minas torna público que realizará no dia 08/11/2021 às 13 
horas, credenciamento nº 2/2021 – objeto: credenciamento de pessoa 
física ou jurídica para prestarem os serviços de consultas pediátrica e 
consultas ginecológicas de acordo com a demanda da secretaria Muni-
cipal de saúde do Município de ouro Verde de Minas. edital e infor-
mações encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL, 
localizada na r. cícero Xavier de Vasconcelos, 19, centro, tele/fax 33 
3527- 1211, em dias úteis, no horário de 7 às 11 e de 13 às 17 horas 
ou através do e-mail: licitacao@ouroverdedeminas.mg.gov.br . ouro 
Verde de Minas, 18/10/2021. Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos 
– prefeito do Município

8 cm -18 1544838 - 1

Padre Carvalho

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
objeto: prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-
de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para 
ampliação de escolas Municipais de padre carvalho/MG. sessão de 
recebimento de propostas e julgamento: 03/11/2021 às 10:00 horas. 
Edital: licitacao.padrecarvalho@yahoo.com - Padre Carvalho/MG, 
18/10/2021. José nilson Bispo de sá - prefeito Municipal.

2 cm -18 1544885 - 1

Pains

Prefeitura Municipal
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

DO PREGÃO 63/2021 
A prefeitura Municipal de pains torna público a todos os interessados 
a realização do processo Licitatório nº 242/2021. Modalidade: pregão 
presencial nº 63/2021. objeto: registro de preços para aquisição de 
câmaras de ar, protetores e pneus novos para uso nos veículos e máqui-
nas pesadas da frota do Município de pains/MG. Abertura da sessão: às 
9h do dia 08 de Novembro de 2021. Local : Setor de Licitações, situado 
à praça Tonico rabelo, 164 – centro – pains/MG. Tel: (37) 3323-1285. 
Karina paula rodrigues silva, pregoeira. end: www.pains.mg.gov.br

2 cm -18 1545274 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021
 A prefeitura Municipal de pains torna público a todos os interessa-
dos a republicação da realização do processo Licitatório nº 236/2021. 
Modalidade: Tomada de preços nº 09/2021. Tipo: Menor preço Glo-
bal. objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de 
banheiros pne, cozinha e arquibancadas na quadra poliesportiva da 
comunidade rural do capoeirão em pains/MG. Abertura da sessão: às 
9h do dia 03 de novembro de 2021. Local: Setor de Licitações, situado 
à praça Tonico rabelo, 164 – centro – pains/MG. Tel: (37) 3323-1285. 
Karina paula rodrigues silva, presidente da cpL. edital disponível no 
site da prefeitura www.pains.mg.gov.br

3 cm -18 1544806 - 1

Pará de Minas

Prefeitura Municipal
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
edital nº 001/2021 da secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvol-
vimento rural e Meio Ambiente, homologado em 21/09/2021. A pre-
feitura Municipal de pará de Minas, atendendo aos termos do edital 
001/21 do Processo Seletivo Simplificado, convoca o candidato abaixo 
para comparecer no prazo de 08(oito) dias úteis, a contar da publica-
ção desta convocação, na rua: Waldemar de oliveira, nº 606, B.: san-
tos Dumont de 08:00 às 16:00 h, para tomar conhecimento da relação 
dos documentos necessários à contratação. o não comparecimento do 
candidato na data prevista acarretará na sua eliminação do processo 
Seletivo Simplificado. 
Local: Aparição

inscrição nome do candidato cargo

013 Antônia dos reis Braga 
Linhares

Ajudante de obras e 
serviços

pará de Minas, 18 de outubro de 2021. José Hermano oliveira Franco. 
secretário Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento rural e Meio 
Ambiente.

5 cm -18 1545056 - 1

Passa Tempo

Prefeitura Municipal
PAL. 0118/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 - 

HoMoLoGAÇÃo e conTrATo nº 056/2021, art. 24, Xiii da Lei 
8.666/93. contratada: serVico nAcionAL De AprenDiZAGeM 
coMerciAL – senAc MinAs - cnpJ 03.447.242/0064-08, no 
valor total de r$31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais). objeto: 
prestação de serviços educacionais ao Departamento Municipal de 
educação do Município de passa Tempo/MG. edilson rodrigues – pre-
feito Municipal. conTATo: Tel: (37) 3335-1103 – email: licitacao@
passatempo.mg.gov.br – Sítio Eletrônico Oficial do Município. www.
passatempo.mg.gov.br

2 cm -18 1545094 - 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 320211018201627028.
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Peçanha

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL 55/2021- PL 94/2021

 objeto: registro de preços para aquisição parcelada de Arla 32 e com-
bustíveis. Data Abertura: 03/11/2021 às 09:00 horas. Local: sede da 
prefeitura. edital: www.pecanha.mg.gov.br ou no e-mail: licitapeca-
nha@gmail.comTel.: (33) 3411-2572 –pregoeiro: John G.K.o. santos

2 cm -18 1544977 - 1

Pedra Azul

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021

A prefeitura de pedra Azul/MG, torna-se público que estará realizando 
no dia 29/10/2021 às 08:00 h, licitação na modalidade preGÃo pre-
senciAL nº 052/2021, tipo menor preço por lote, objetivando a con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de manu-
tenção de rede de iluminação do município de pedra Azul. Licitação 
para ampla concorrência. Edital com Informações complementares no 
site: www.pedraazul.mg.gov.br - rosalvo de oliveira Filho - pregoeiro 
Oficial.

2 cm -18 1544983 - 1

Pedra do Anta

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

- PROCESSO Nº 507/2021 
 Tomada de preços nº 03/2021. Tipo menor preço por item. objeto: 
contratação de empresa para execução de obra de melhoramento de 
vias públicas (repavimentação de ruas com concreto asfáltico). o pre-
feito de Pedra do Anta no uso de suas atribuições, visando melhor 
satisfazer o interesse público, fundamentado no Artigo 49 da Lei nº 
8.666/93, revoga o processo Licitatório supracitado. pedra do Anta, 
18/10/2021. eduardo José Viana - prefeito.

2 cm -18 1544796 - 1

Pequeri

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 138/2021. 

Modalidade pregão presencial nº 029/2021, no sistema registro de 
preços, “Tipo Menor preço por item”. encontra-se aberto na prefeitura 
Municipal de pequeri, o edital referente a aquisição de materiais de 
construção em geral, para atender as necessidades da secretaria Muni-
cipal de educação, na construção da creche Municipal. A sessão será 
realizada no dia 29/10/2021, às 08h30min.
processo nº 139/2021. Modalidade pregão eletrônico nº 011/2021,“Tipo 
Menor Preço”. Encontra-se aberto no Departamento de Licitações da 
prefeitura Municipal de pequeri, o edital referente a contratação de ser-
viços especializados de educação permanente em saúde, para atender 
a demanda da portaria nº 3.342/2017. A sessão será realizada no dia 
03/11/2021, às 09h00min.
os editais completos encontram-se disponíveis no site www.pequeri.
mg.gov.br. Glauco Braga Fávero, prefeito Municipal.

4 cm -18 1545112 - 1

Pingo dÁgua

Prefeitura Municipal
EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021. 

Termo de suspensão do edital pregão presencial para registro de preço 
n.º 039/2021, para fins de análise e julgamento, referente a Impugna-
ção do edital supramencionado, quanto a divergência na descrição de 
alguns itens no Anexo i – Termo de referência. cujo o objeto e o for-
necimento de mobiliário e eletrodoméstico, destinados a manutenção 
das Atividades do Município de pingo d’água - MG. pingo d’água 
15/10/2021. Luiz paulo coelho – prefeito Municipal

2 cm -18 1544891 - 1

Piranga

Prefeitura Municipal
 AVISO DE EDITAL. 

proc. Licitatório nº. 176/2021. pregão nº. 086/2021. registro de pre-
ços nº. 050/2021. objeto: Aquisição de Materiais de escritório e esco-
lar. Data: 03/11/2021, às 09:00. Local: rua Vereadora Maria Anselmo, 
119, Centro. Edital e informações: (31)3746-1260 ou pelo email licita-
cao@piranga.mg.gov.br ou pelo site www.piranga.mg.gov.br piranga/
MG, 18/10/2021. Letícia rezende Dias – Diretora do Departamento 
de Administração.

2 cm -18 1544741 - 1

Poços de Caldas

Departamento Municipal de 
Água e Esgoto - DMAE

EXTRATO
ART. 61 § ÚNICO – LEI 8666/93

segundo Termo Aditivo ao contrato nº 073/2019 - Dispensa nº 
004/2019- processo nº 077/2019 - contratante: Departamento Munici-
pal de água e esgoto de poços de caldas – contratada: Éboli & souza 
Construções e Serviços Ltda - Cláusula Primeira : Do Objeto: Prorro-
gação do prazo de Locação e reajuste do valor - cláusula segunda: 
Do prazo: : o prazo de locação do contrato sofre uma prorrogação de 
12(doze) meses, passando o seu vencimento para o dia 10/10/2022- 
cláusula Terceira: Do valor: o valor do aluguel sofre um reajuste no 
percentual de 10,42% (Dez vírgula quarenta e dois por cento) passando 
para r$ 3.154,61 ( três mil, cento e e cinquenta e quatro reais e ses-
senta e um centavos) ao mês mais o valor do ipTu de r$ 2.063,62 ( 
dois mil, sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) divididos em 
08 parcelas de r$ 257,95 ( duzentos e cinquenta e sete reais e noventa 
e cinco centavos) - celebração:07/10/2021- signatários: paulo césar 
silva - Diretor presidente – Marcos paulo do Lago Éboli- representante 
da empresa - Foro: comarca de poços de caldas - MG.

4 cm -18 1544780 - 1

Ponte Nova

Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Microrregião do Vale 

do Piranga - CISAMAPI
 PREGÃO ELETRÔNICO 042/2021. 

o cisAMApi torna público a abertura do pregão eletrônico 011/2021. 
objeto: registro de preços para futura e eventual prestação de serviços 
para a manutenção preventiva e corretiva no sistema de climatização (ar 
condicionado) do cisAMApi, sendo 27 unidades instaladas na sede do 
cisAMApi em ponte nova e 02 no polo de rio casca. Data da sessão 
pública: 08/11/2021, às 08:30hrs (oito horas e trinta), horário de Brasí-
lia - DF, no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br. o cadastramento 
de propostas inicia- se no momento em que for publicado o edital no 
portal de compras do Governo Federal e encerra-se, automaticamente, 
na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. o edi-
tal na integra poderá ser obtido nos sites www.comprasnet.gov.br ou 
. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CISAMAPI, na 
Av. ernesto Trivellato, nº. 120 – Triângulo – ponte nova/MG - cep: 
35.430-141, ou através do e-mail: licitacao@cisamapi.mg,gov.br. ponte 
nova, 18 de outubro de 2021.

4 cm -18 1545068 - 1

Ponto dos Volantes

Prefeitura Municipal
 AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHOS, PERIFÉRICOS 

DE INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS.
 processo de Licitação nº. 065/2021, pregão nº, 038/2021, Menor 
preço por item. o recebimento das propostas será no dia 29/10/2021, 
às 09h00min. os atos convocatórios serão processados e julgados de 
acordo com as Leis Federais nºs. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas altera-
ções, Decreto Municipal nº. 074/2018 e Decreto Municipal 027/2014. 
o edital e seus anexos poderão ser adquiridos no site da prefeitura: 
www.pontodosvolantes.mg.gov.br. eventuais dúvidas deverão ser dire-
cionadas para o seguinte endereço de e-mail: licitacao@pontodos-
volantes.mg.gov.br. ponto dos Volantes/MG, 18 de outubro de 2021. 
Leandro ramos santana – prefeito Municipal.

3 cm -18 1544745 - 1

Porteirinha

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº. 64/2021
 contratação de máquinas e veículos pesados para melhoria de estra-
das vicinais e outros serviços. Dia da licitação: 29/10/2021 às 08:00hs. 
Local: praça presidente Vargas, 01 – centro, porteirinha/MG. edital 
disponível: www.porteirinha.mg.gov.br. Informações pelo e-mail licita-
cao@porteirinha.mg.gov.br ou fone (38) 3831-1297.

 porteirinha/MG, 18/10/2021.
Advá Mendes silva – pregoeiro.

2 cm -18 1544829 - 1

Pratinha

Prefeitura Municipal
 PROCESSO DE ADESÃO: 02/2021. 

EXTRATO DE CONTRATO. 
oBJeTo: registro de preço para futura e eventual prestação de serviço 
de substituição e pontos da rede de iluminação pública no município de 
pratinha MG. DATA Do conTrATo: 15/10/2021.conTrATAnTe: 
Município de pratinha- prefeitura Municipal. conTrATADo: scL 
consTruTorA e enerGiA eireLi, (cnpJ: 26.777.222/0001-09), 
com valor total de r$ 755.140,00 (setecentos e cinquenta e cinca 
Mil, Quatrocentos reais). ViGÊnciA: 15/10/2021 A 31/12/2021.
preFeiTurA MunicipAL De prATinHA-MG. em 18 de outu-
bro de 2021.JoHn WercoLLis De MorAis. preFeiTo Muni-
cipAL. publicado no átrio e no site www.pratinha.mg.gov.br no dia 
18/10/2021. publicado no átrio e no site www.pratinha.mg.gov.br no 
dia 19/10/2021. 

3 cm -18 1544772 - 1

Resende Costa

Prefeitura Municipal
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 069/2021

o Município de resende costa torna público que fará realizar pro-
cesso Licitatório nº 116/2021, Modalidade preGÃo presenciAL nº 
069/2021, cujo edital encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.resendecosta.mg.gov.br e pregao@resendecosta.mg.gov.br, tendo 
como objeto a contratação de empresa especializada para serviços de 
consultoria para implantação e atendimento dos requisitos do pró-Ges-
tão para o RCPREVI. Informações (32) 3354.1366 – ramal 214. Data 
Abertura: 29/10/2021 às 09:00 h. roberto Mauro Mendes de Almeida 
– pregoeiro.

3 cm -18 1544901 - 1

Riacho dos 
Machados

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2021

Torna público o pregão presencial n° 055/2021, que se realizará no 
dia 01/11/2021 às 13:00 horas, objetivando o registro de preços para 
futura e eventual aquisição e instalação de braços e luminárias com tec-
nologia led; aprovação de projeto junto à ceMiG e emplaquetamento 
e cadastramento dos pontos de iluminação pública, conforme Termo de 
Referência. Maiores informações no e-mail: licitacaoriachodosmacha-
dos@gmail.com ou pelo telefone: (38) 3823-1354. ricardo da silva 
paz - prefeito Municipal.

2 cm -18 1544997 - 1

PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2021
Torna público o pregão presencial n° 054/2021, que se realizará no 
dia 01/11/2021 às 09:00 horas, objetivando o registro de preços para 
contratação de empresa especializada em elaboração de projetos e exe-
cução de obras e serviços de engenharia elétrica, com fornecimento de 
materiais e mão-de-obra, para atender às futuras e eventuais necessida-
des do Município, conforme Termo de referência. Maiores informa-
ções no e-mail: licitacaoriachodosmachados@ gmail.com ou pelo tele-
fone: (38) 3823-1354. ricardo da silva paz - prefeito Municipal.

2 cm -18 1544995 - 1

Ribeirão das Neves

Câmara Municipal
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 004/2021 

pregão presencial nº 004/2021, a realizar-se no dia 04 de novembro 
de 2021, às 13:30 horas no plenário da câmara Municipal, para con-
tratação de empresa especializada no serviço de locação de veículos 
com serviço de motorista e abastecimento por conta da contratada, 
manutenção preventiva e corretiva do veículo, seguros e taxas inclusos. 
Veículo automotor de passeio tipo sedan, com capacidade para cinco 
pessoas, novo ou semi novo, com no máximo dois anos de uso, qua-
tro portas laterais, potência de no mínimo 1400 cilindradas ou mais, 
com quilometragem de 150 quilômetros diárias para cada veículo, com 
ar condicionado, direção hidráulica, freios abs, air bag duplo, vidros 
e travas elétricas e sistema de som (mínimo radio FM). o edital está 
disponível no site www.cmrn.mg.gov.br. Weberson eduardo da silva 
– presidente.

3 cm -18 1545082 - 1

Rio Acima

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2021

 objeto: srp de uniformes serviçais escolares. Data de realização 
04.11.2021 às 09h30min. o edital poderá ser retirado no site: www.
prefeiturarioacima.mg.gov.br. pregoeiro.
 preGÃo presenciAL nº 063/2021- objeto: srp Gás de cozi-
nha/Vasilhame. Data de realização às 03.11.2011 às 09h30min. o 
edital poderá ser retirado no site: www.prefeiturarioacima.mg.gov.br. 
pregoeiro.
 Tomada de preços nº 018/2021- objeto: execução de obra de instala-
ção de Filtro na eTA do Município rio Acima/MG. Data de realização 
09.11.2021 às 10h00min. o edital poderá ser retirado no site: www.
prefeiturarioacima.mg.gov.br. pregoeiro.

3 cm -18 1544927 - 1

Rio Paranaíba

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 008/2021 FMS 
 objeto: registro de preços para eventual aquisição de materiais odon-
tológicos diversos. Abertura: 03/11//2021 às 12 horas e 30 minutos.
Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitacao@
rioparanaiba.mg.gov.br. rio paranaíba/MG, 18 de outubro de 2021. 
Valdemir Diógenes da silva – prefeito Municipal.

2 cm -18 1544990 - 1

Sabará

Prefeitura Municipal
AVISO DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 001/2021 
saúde -A secretaria Municipal de saúde torna público o processo sele-
tivo nº 001/2021, para contratação temporária de médicos para atu-
ação na upa- sabará em substituição as servidoras médicas gestantes 
(deste serviço) por prazo determinado, conforme descrito na lei fede-
ral nº 14.151/2021. o edital na íntegra encontra-se disponibilizado no 
site www.sabara.mg.gov.br. sabará, 18 de outubro de 2021. Mariana da 
conceição nunes sete – secretária Municipal de saúde.

2 cm -18 1544923 - 1

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 
pregão eletrônico – será realizado no dia 03/11/2021, às 09:00 horas, 
cujo objeto é “aquisição de oxigênio Medicinal e Locação de cilin-
dros Vazios (vasilhame) para atendimento das unidades Básicas de 
saúde, upA – sabará, pacientes de oxigênioterapia Domiciliar, cen-
tral de Ambulâncias e a secretária Municipal de saúde, conforme espe-
cificações, obrigações e demais condições contidas neste edital e seus 
anexos. edital e anexos no site www.sabara.mg.gov.br . sabará, 18 de 
outubro de 2021. (a) Hélio césar rodrigues de resende – secretário 
Municipal de Administração.

3 cm -18 1545093 - 1

Sabinópolis

Prefeitura Municipal
P.E 40/2021 - 

Torna publico aviso de LiciTAÇÃo – pregão eletrônico 40/2021 - 
proc. 108/2021. objeto: registro de preços para aquisição de mate-
rial de limpeza, higienização e utensílios domésticos. Menor preço por 
item. Abertura 04/11/2021 no portal www.comprasbr.com.br. edital 
disponível em www.sabinopolis.mg.gov.br – Claudiney Antonio B. de 
Almeida – pregoeiro Municipal. 

2 cm -18 1545178 - 1

Santa Luzia

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

eDiTAL nº 105/2021 – ToMADA De preÇos. objeto: contratação 
de empresa especializada em reforma de piscina existente no Ginásio 
poliesportivo do distrito sede. entrega dos envelopes no setor de proto-
colo (sala 01), até às 09:30 horas do dia 09/11/2021 e abertura às 10:00 
horas do mesmo dia, no Auditório da prefeitura Mun. De santa Luzia/
MG, Av. Viii, nº. 50, B. carreira comprida, cep 33.045-090. o edital 
poderá ser baixado na página na internet endereço: http://www.santalu-
zia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/ ou solicitado pelo e-mail: cpl@
santaluzia.mg.gov.br

eDiTAL nº 107/2021 – ToMADA De preÇos. objeto: contratação 
de empresa especializada na implantação de plataformas elevatórias e 
serviços necessários para a sua instalação no Ginásio poliesportivo do 
distrito sede. entrega dos envelopes no setor de protocolo (sala 01), até 
às 09:30 horas do dia 10/11/2021 e abertura às 10:00 horas do mesmo 
dia, no Auditório da prefeitura Mun. De santa Luzia/MG, Av. Viii, nº. 
50, B. carreira comprida, cep 33.045-090. o edital poderá ser bai-
xado na página na internet endereço: http://www.santaluzia.mg.gov.
br/v2/index.php/licitacao/ ou solicitado pelo e-mail: cpl@santaluzia.
mg.gov.br 

conTrATo nº: 216/2021 – pregão eletrônico n° 056/2021 – Jn 
DiAGnosTicA LTDA. objeto: Aquisição de materiais destinados 
ao laboratório de análises clínicas veterinárias do setor de zoonoses da 
secretaria Municipal de saúde de santa Luzia/MG. Valor do contrato 
r$6.830,02. Assinado em 28/09/2021. Vigência até 31/12/2021.

eDiTAL nº 106/2021 – preGÃo eLeTrÔnico – srp. objeto: con-
tratação de empresa para a prestação de serviços eventuais e futuros 
especializados para execução da modernização e atualização do sistema 
semafórico, incluindo implantação de um centro de controle operacio-
nal, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema 
integrado de controle de tráfego, implantação de câmeras de monito-
ramento (cFTV), locação de equipamentos eletrônicos, com o forne-
cimento de material e mão de obra, com a finalidade de monitorar o 
excesso de velocidade de veículos automotores, e leitura automática 
de placas e painel de informações variáveis, conforme especificações e 
condições deste edital e seus anexos. Data de abertura da sessão para o 
dia 05/11/2021 às 09h. o edital encontra-se disponível no sítio eletrô-
nico: www.comprasgovernamentais.gov.br, uAsG: 985155 e no sítio 
eletrônico: www.santaluzia.mg.gov.br

conTrATo nº: 238/2021 – pregão eletrônico n° 079/2021 – 
coMerciAL FLeX eireLi. objeto: Aquisição de mouse, teclado, 
estabilizador e afins da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/
MG. Valor do contrato r$ 48.996,00. Assinado em 15/10/2021. Vigên-
cia até 31/12/2021.

11 cm -18 1545088 - 1

Santa Margarida

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 008/2021

Homologo a presente adjudicação, ao processo licitatório supra des-
crito, a execução de obras de restabelecimento da trafegabilidade em 
diversas vias urbanas e rurais localizadas no Município de santa Mar-
garida/MG e no Distrito de ribeirão de são Domingos, com a recons-
trução de calçamentos, guarda-corpos de concreto e metálicos, pontes 
mistas, galeria e cabeceira de ponte de concreto, em razão da intensa 
precipitação pluviométrica ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 
2021, de acordo com as metas 01, 02, 03, 13, 19, 20, 27, 30 e 32 estabe-
lecidas pelo sistema nacional de proteção e Defesa civil – sinpDec, 
conforme relação constante do Anexo i do edital, a empresa: LucAs 

 
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 320211018201627029.



 10 – terça-feira, 19 de OutubrO de 2021 diáriO dOs MunicípiOs MineirOs Minas Gerais 
pAiVA enGenHAriA e consTruÇÕes eireLi – Me, inscrita no 
cnpJ sob o n° 31.902.253/0001-84, vencedora do certame, com valor 
global de r$ 315.703,19 (trezentos e quinze mil, setecentos e três reais 
e dezenove centavos), por ter atendido todos os requisitos exigidos no 
edital. santa Margarida/MG, 18 de outubro 2021. iLBneLLe sAn-
TAnA oToni. preFeiTo 

4 cm -18 1544886 - 1

HOMOLOGAÇÃO REAJUSTE PREGÃO 
PRESENCIAL 054/2020

 Homologo, ao processo licitatório supra descrito, destinado a contrata-
ção de pessoa jurídica especializada para fornecimento de materiais de 
limpeza, higiene pessoal e utensílios domésticos para suprir a demanda 
das Secretarias Administrativas do município de Santa margarida, fica 
reajustado o valor do r$ 4,10 ( quatro reais e dez centavos) ao item 26- 
copo descartável para 200ml, confeccionado em plástico liso, cristal, 
segundo as normas da abnt, massa mínima de 2,20 gramas, resistên-
cia mínima de 0,85n, sem tampa, acondicionados em pacotes com 100 
unidades, a empresa coMerciAL cAriAcicA MuLTiMoDAL, 
inscrita sob o cnpJ nº. 30.019.425/0001-03, sobre o valor original-
mente contratado, conforme relação constante do Anexo i do edital. 
santa Margarida/MG, 15 de outubro de 2021. iLBneLLe sAnTAnA 
oToni. preFeiTo

4 cm -18 1544984 - 1

Santa Maria 
de Itabira

Prefeitura Municipal
REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 - 

processo LiciTATÓrio nº 084/2021. objeto: registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de 
jogos, brinquedos e playgrounds para utilização nas escolas da rede 
municipal de ensino, em atendimento a secretaria Municipal de educa-
ção. nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e súmula 473 do sTF, 
o processo será revogado diante da necessidade de adequação técnica 
do objeto em questão, sendo que tal fato fora constatado posteriormente 
à deflagração do processo em questão. S.M.I. 13/10/2021. Reinaldo das 
Dores santos - prefeito Municipal.

 preGÃo presenciAL n. 044/2021 – processo LiciTATÓrio 
n. 063/2021 – extrato do contrato em 14 de outubro de 2021. objeto: 
Locação de copiadoras Multifuncional para manutenção das diversas 
secretarias desta prefeitura. contrato n. 064/2021 – Ms comercio e 
Locação de equipamentos Ltda; cnpJ: 11.922.202/0001-07; Valor 
global de r$78.200,00. Vigência de 14/10/2021 a 13/10/2022. sMi 
14/10/2021 - reinaldo das Dores santos-prefeito Municipal.

 ToMADA De preÇos n. 008/2021 - processo LiciTATÓrio 
n. 087/2021. objeto: contratação de empresa especializada para exe-
cução de pavimentação em via urbana no Bairro Vila Marilia costa, 
em santa Maria de itabira/MG, em atendimento ao convênio nº 
893294/2019, firmado pelo Município de Santa Maria de Itabira/MG, 
junto à união Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvi-
mento regional, representada pela caixa econômica Federal. Abertura 
dia 05 de novembro de 2021 às 09h00. edital na integra disponível no 
site: www.santamariadeitabira.mg.gov.br - s.M.i.15/10/2021. reinaldo 
das Dores santos - prefeito Municipal.

7 cm -18 1544914 - 1

Santo Antônio 
do Amparo

Câmara Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 003/2021

Tipo: Menor preço Global – objeto: AQuisiÇÃo De VeícuLo Tipo 
seDAn 0KM – Data: Dia 04 de novembro de 2021 às 13h30min – 
Mais informações com a Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de santo Antônio do Amparo/MG – Fone (35) 3863-1701, 
no horário de 12h30min as 17h30min. ou pelos e-mails compras@
camarasaa.mg.gov.br e/ou eder@camarasaa.mg.gov.br

2 cm -18 1544979 - 1

Santo Antônio 
do Jacinto

Prefeitura Municipal
 AVISO DE EDITAL PP SRP Nº 022/2021

o Município de santo Antônio do Jacinto/MG realizará no dia 04 de 
novembro de 2021 às 09h00min ou no primeiro dia útil subsequente, na 
hipótese de não haver expediente naquela data, primeiro dia útil subse-
quente, ocasião em que se dará início ao credenciamento dos licitantes e 
aos demais procedimentos pertinentes, na prefeitura, situada na rua da 
comig, nº 05, centro, menor preço por item, objetivando o registro de 
preços para eventual fornecimento de medicamentos em atendimento 
a demanda judicial n° 0004785-6720188130347, conforme especifica-
ções e quantidades estabelecidas no Edital e seus Anexos, disponíveis 
no site oficial do Município http://www.santoantoniodojacinto.mg.gov.
br. santo Antônio do Jacinto/MG, 18 de outubro de 2021. Letícia Viana 
costa – pregoeira Municipal. AViso De eDiTAL Tp nº 001/2021 - 
o Município de santo Antônio do Jacinto/MG realizará no dia 05 de 
novembro de 2021 ás 09h00min ou no primeiro dia útil subsequente, 
na hipótese de não haver expediente naquela data, primeiro dia útil sub-
sequente, ocasião em que se dará início ao credenciamento dos licitan-
tes e aos demais procedimentos pertinentes, na prefeitura, situada na 
rua da comig, nº 05, centro, menor preço item, objetivando a contra-
tação de pessoa jurídica para execução de obra e serviços de engenha-
ria em pavimentação com bloquetes sextavados, a serem executadas 
na Avenida Donato Antônio costa, no povoado de Donatos, com for-
necimento total de materiais e mão de obra, conforme especificações 
e quantidades estabelecidas no edital e seus Anexos, disponíveis no 
site oficial do Município http://www.santoantoniodojacinto.mg.gov.br. 
santo Antônio do Jacinto/MG, 18 de outubro de 2021. João Fellipe 
Teixeira nunes – presidente da cpL.

6 cm -18 1544906 - 1

Santos Dumont

Prefeitura Municipal
REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 080/2021 E OUTROS

reVoGAÇÃo pp080/2021. obj: contratação de empresa para pres-
tação de serviços temporários de limpeza manual do rio das posses e 
seus afluentes da área urbana do Município. Um novo edital será publi-
cado nessa mesma data e local. carlos Alberto de Azevedo – prefeito.
Dispensa 050/2021. processo 150/2021 . contratante: Município 
de santos Dumont. contratado: Apec Veículos s/A. obj: revisão 
de 50.000 km, para o veículo Gol, 1.6 placa QuB 0816, para aten-
der a sec Municipal de Transporte e Trânsito. Valor Global estimado: 
r$2.024,48. Fundamento legal: art.24, iV da lei Federal 8.666/93. rati-
ficação em: 04/10/2021. Carlos Alberto de Azevedo - Prefeito.
Dispensa 051/2021. processo 154/2021. contrato: n°109/2021. contra-
tante: Município de santos Dumont. contratado: eletroshep Ltda. obj: 
prestação de serviços de manutenção e troca de peças da torre repeti-
dora de sinais de TV, para atender sec Municipal de obras. Valor Glo-
bal estimado: r$2.232,00. Fundamento legal: art.24, iV da lei Fede-
ral 8.666/93. Ratificação em: 02/09/2021. Carlos Alberto de Azevedo 
- prefeito.
PP 074/2021 . Obj: Contratação de Serviço de Inseminação Artificial 
para atender a sec Municipal de Agricultura. Abertura: 16/11/2021 ás 
09:00 horas. Edital: www.santosdumont.mg.gov.br. Informações: (32) 
3252-7400. carlos Alberto de Azevedo – prefeito.

5 cm -18 1545027 - 1

São Domingos 
das Dores

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 0115/2021

preGÃo presenciAL rp nº075/2021, com julgamento menor 
preÇo por iTeM, objeto é a registro de preços para seleção de 
empresa para fornecimento futuro e parcelado de materiais diversos 
(compor kit maternidade, kit saúde bucal, produto para agente ende-
mias e outros) para atender a secretaria de saúde do município de são 
Domingos das Dores. os envelopes contendo proposta e documentação 
deverão ser entregues até às 08:30 hs do dia 11/11/2021, na sede da pre-
feitura Municipal. A sessão terá início às 08:40 hs. são Domingos das 
Dores/MG, 18 de outubro de 2021.

processo nº 0116/2021
preGÃo presenciAL rp nº076/2021, com julgamento menor 
preÇo por iTeM, objeto é a registro de preços para seleção de 
empresa para fornecimento futuro de 01 veículo tipo furgoneta, moto-
rização mínima 1.4, flex, 0 KM, para atender a secretaria de educa-
ção do município de são Domingos das Dores. os envelopes contendo 
proposta e documentação deverão ser entregues até às 08:30 hs do 
dia 18/11/2021, na sede da prefeitura Municipal. A sessão terá início 
às 08:40hs. Maiores informações (33)3315-8000. São Domingos das 
Dores/MG, 18 de outubro de 2021.

processo nº 0117/2021
preGÃo presenciAL rp nº077/2021, torna público para conheci-
mento dos interessados, com julgamento menor preÇo por iTeM, 
objeto é a registro de preços para seleção de empresa para forneci-
mento futuro e parcelado de equipamentos diversos (eletro-eletrônico, 
eletro doméstico e escritório) para atender as secretarias requisitantes 
do município de são Domingos das Dores. os envelopes contendo 
proposta e documentação deverão ser entregues até às 13:30 hs do 
dia 18/11/2021, na sede da prefeitura Municipal. A sessão terá início 
às 13:40 hs. Maiores informações (33)3315-8000. São Domingos das 
Dores/MG, 18 de outubro de 2021. prefeito Municipal.

7 cm -18 1545139 - 1

São Félix de Minas

Prefeitura Municipal
AVISO DE DISPENSA N° 31/2021
CHAMADA PÚBLICA N° 02/2021

A pref. Mun. de são Félix de Minas - MG, através da cpL, comunica 
que abrirá processo LiciTATorio De DispensA nº 31/2021, 
modalidade cHAMADA pÚBLicA nº 02/2021, cujo objeto é a Aqui-
sição de gêneros alimentícios através de grupos formais/informais de 
agricultores familiares rurais para atender as necessidades dos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino de são Felix De Minas de 
acordo com o programa nacional de Alimentação escolar - pnAe, 
previsto na lei nº:11.947/2009 e resolução nº:38/2009 de 16/07/2009 
(FnDe), resolução nº:004, de 2 de abril de 2015. A abertura será dia 
19/11/2021 às 09h00 na prefeitura Municipal, localizada na rua Frei 
inocêncio, 236 - centro, são Félix de Minas/MG. o edital poderá ser 
lido e obtido cópia na prefeitura Municipal, das 08h00 às 11h00 e das 
12h30min às 16h00. Informações tel/fax(33)32469066 -.com WILSON 
FerrAZ LeonArDo – presiDenTe DA cpL.

4 cm -18 1545076 - 1

São Gonçalo 
do Pará

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 081/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 
objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para equi-
par as unidades de saúde do município de são Gonçalo Do pará – MG 
para atender às necessidades da secretaria Municipal de saúde. Aber-
tura de sessão pública – dia – 04 de novembro de 2021 às 9:30 horas 
(horário de Brasília/DF) através da plataforma BLL compras www.bll.
org.br. são Gonçalo do pará, 18 de outubro de 2021. Adriana Martins 
nogueira Lima - pregoeira.

2 cm -18 1544738 - 1

São Gonçalo do 
Rio Abaixo

Câmara Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 
N.º 076/2021 – TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2021

 A câmara Municipal de são Gonçalo do rio Abaixo/MG torna público 
que realizará licitação na modalidade Tomada de preços n.º 04/2021, 
do Tipo Técnica e preço, visando à contratação de agência de propa-
ganda para prestação de serviços técnicos especializados de publici-
dade. entrega dos envelopes: até as 09h dia 23/11/2021. reunião de 
abertura dos envelopes: às 09h do dia 23/11/2021. o edital completo 
poderá ser obtido no sítio eletrônico: www.camarasaogoncalo.mg.gov.
br, na seção Licitações. Diego José Ribeiro – Presidente da Câmara 
Municipal.

3 cm -18 1544761 - 1

São Gonçalo 
do Sapucaí

Prefeitura Municipal

AVISO DE EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
0117/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021

O departamento de licitações torna público que processo Licitatório 
nº 0117/2021 – pregão presencial nº 0043/2021 – objeto: registro de 
preço para aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, com a fina-
lidade de atender as necessidades de atender as secretarias do muni-
cípio.: credenciamento: 05/11/2021 - 09:00 - Abertura do certame: 
05/11/2021 - 09:30. Demais informações através do site www.sao-
goncalodosapucai.mg.gov.br ou pelo telefone (035) 3241-1500. Brian 
Mendes Drago – prefeito Municipal.

2 cm -18 1544764 - 1

São João Del-Rei

Consórcio Intermunicipal de Gestão 
e Desenvolvimento Sustentável 

das Vertentes - CIGEDAS
PROCESSO Nº 042/2021 – PREGÃO Nº 008/2021

o ciGeDAs Vertentes, situado a rua celso Assunção, nº 09, Bairro 
colônia do Marçal, são João Del rei/MG, cep 36.302-084, cnpJ sob 
o nº 18.773.785/0001-09, TornA pÚBLico o preGÃo nº 008/2021. 
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para locação de um veículo tipo pick-up compacta utilitária, 
com pagamento mensal, pelo período de 12 (doze) meses a ser utili-
zada nas atividades dos serviços de inspeção Municipal consorciado – 
SIMC”, consoante condições e exigências estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. Abertura: 28/10/2021, 09h00min. Local: rua celso Assunção, 
nº 09, Bairro colônia do Marçal, são João Del rei/MG, cep 36.302-
084. Edital disponível em: http://www.cigedas.mg.gov.br. Informações 
(32) 3373-2355. Higino Zacarias de sousa – presidente.

3 cm -18 1545048 - 1

São João do 
Manhuaçu

Câmara Municipal
 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 

contratado: info Direct comercial Ltda-Me. cnpJ: 12.959.463/0001-64. 
Modalidade: pregão presencial 01/2021. objeto: registro de preço para 
aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos. Valor Global 
registrado: r$ 32.951,00,00. Vigência: 13/10/2021 a 12/10/2022.

1 cm -18 1544847 - 1

São João do Pacuí

Prefeitura Municipal
PROC. 081/2021. TP 003/2021

objeto: contratação de empresa especializada para execução de obras 
de reforma e adequação do esF (estratégia saúde família) Vida e espe-
rança do município de são João do pacuí-MG. sessão:05/11/2021 as 
09:00horas. Menor valor Global. Informações: www.saojoaodopacui.
mg.gv.br. Varney Cardoso Lopes Junior.Chefe Gabinete

2 cm -18 1544791 - 1

CONTRATO 057/2021
Município de são João do pacui xTecar Minas Automoveis e serviços 
Ltda.proc 079/2021. Adesão nº 001/2021.Aquisição Veiculo Ambulan-
cia Tipo A, 0km simples remoção Destinada A secretaria De saude 
Mediante Adesão A Ata De registro De preços 44/2021 oriunda Do 
processo Licitatório 035/2021, pregão presencial 21/2021, Do Municí-
pio De santa rita Do ituêto/MG. Valor:r$118.000,00(cento e Dezoito 
Mil Reais). Vigência: 07/10/2021 a 31/12/2021. Varney Cardoso Lopes 
Junior. chefe Gabinete.

conTrATo 058/2021. Município de são João do pacui xBelcar Vei-
culos Ltda.proc 070/2021. pregao eletronico nº 003/2021.Aquisição 
De Veiculo Automotor novo De passeio capacidade 05(cinco) Luga-
res Destinado A secretaria De saude. Valor:r$65.000,00(sessenta e 
Cinco Mil Reais). Vigência: 08/10/2021 a 31/12/2021. Varney Cardoso 
Lopes Junior. chefe Gabinete.
conTrATo 059/2021. Município de são João do pacui xpe cons-
trutora Ltda.proc 080/2021. Dispensa nº 027/2021.contratação De 
empresa especializada em obra De engenharia para execução Da 
construção De passeio e Arquibancada na Quadra poliesportiva Da 
comunidade De Brejo Dos Bois, conforme Termo Aditivo Ao con-
venio nº 167100741/2018/seDese. Valor:r$19.787,42 (Dezenove 
Mil setecentos e oitenta e sete reais e Quarenta e Dois centavos). 
Vigência: 90 dias.Ass:08/10/2021 Varney Cardoso Lopes Junior. Chefe 
Gabinete.

5 cm -18 1544955 - 1

CONTRATO 051/2021
Município de são João do pacui x Thiago Manoel Fonseca De Freitas. 
proc 027/2020. pregão presencial 007/2020.contratação De empresas 
especializadas na prestação De serviços contínuos De Manutenção 
preventiva e corretiva nos Veículos Da Frota Do Município De são 
João Do pacuí, Fornecimento De peças e Acessórios Genuínos ou ori-
ginais De Fábrica. Valor: r$293.591,32(Duzentos e noventa e Tres Mil 
Quinhentos e noventa e Hum reais e Trinta e Dois centavos). Vigên-
cia: 17/09/2021 a 31/12/2021. Varney Cardoso Lopes Junior. Chefe 
Gabinete.

conTrATo 052/2021. Município de são João do pacui x Thiago 
Manoel Fonseca De Freitas. proc 027/2020. pregão presencial 
007/2020.contratação De empresas especializadas na prestação De 
serviços contínuos De Manutenção preventiva e corretiva nos Veícu-
los Da Frota Do Município De são João Do pacuí. Valor: r$39.570,24 
(Trinta e nove Mil Trezentos Quinhentos e setenta reais e Vinte e 
Quatro Centavos) Vigência: 17/09/2021 a 31/12/2021. Varney Cardoso 
Lopes Junior. chefe Gabinete.

conTrATo 053/2021. Município de são João do pacui x Valdi-
rene Aparecida Alves De Jesus. proc 027/2020. pregão presencial 
007/2020.contratação De empresas especializadas na prestação De 
serviços contínuos De Manutenção preventiva e corretiva nos Veí-
culos Da Frota Do Município De são João Do pacuí, Fornecimento 
De peças e Acessórios Genuínos ou originais De Fábrica. Valor: r$ 
384.622,10(Trezentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e vinte e dois 
reais e dez centavos). Vigência: 17/09/2021 a 31/12/2021. Varney Car-
doso Lopes Junior. chefe Gabinete.

conTrATo 054/2021. Município de são João do pacui x Val-
direne Aparecida Alves De Jesus. proc 027/2020. pregão presen-
cial 007/2020.contratação De empresas especializadas na presta-
ção De serviços contínuos De Manutenção preventiva e corretiva 
nos Veículos Da Frota Do Município De são João Do pacuí. Valor: 
r$40.324,65(Quarenta Mil Trezentos e vinte e quatro mil e sessenta e 
cinco centavos). Vigência: 17/09/2021 a 31/12/2021. Varney Cardoso 
Lopes Junior. chefe Gabinete.

8 cm -18 1544947 - 1

São José da 
Varginha

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO 057/2021 – 

TOMADA DE PREÇOS 0002/2021 
 reTiFicAÇÃo De ALTerAÇÃo De DATA De ABerTurA De 
CERTAME: Comunicamos que a data de abertura desta licitação fica 
transferida para o dia 10/11/2021 às 09hs00min.A alteração se faz 
necessária a fim de ver-se respeitado o prazo legal do artigo 110 da Lei 
8.666/1993, haja vista a decretação municipal de ponto facultativo no 
dia 11/10/2021, ocasião em que não houve expediente no órgão. per-
manecem inalteradas as demais disposições do Edital. OBJETO: Con-
tratação de empresa para execução do projeto de manutenção e revisão 
de telhados, instalação e manutenção de forro de pvc, troca de portas 
e adequação e adaptação para acessibilidade de banheiros das escolas 
municipais: Amélia nogueira Duarte, professor pereira da costa e pré 
escolas: cinderela, pequeno príncipe e cemei Dona rosaria Maria de 
rezende. Data de abertura da sessão pública para recebimento dos 
envelopes: 10/11/2021, às 09 horas, na Sala de Licitações da Prefei-
tura Municipal de são José da Varginha – MG, rua Jacinta Braga, 69, 
centro, são José da Varginha - MG, cep: 35.694-000. o edital e maio-
res informações poderão ser obtidos, na sala de licitações da Prefei-
tura Municipal ou através do e-mail: cpl.licitacao@saojosedavarginha.
mg.gov.br , pelo site www.saojosedavarginha.mg.gov.br ou através do 
telefone: (37) 3275-1242. são José da Varginha, 18 de outubro de 2021. 
natália Aparecida da costa ribeiro, presidente cpL.

5 cm -18 1544822 - 1

São Miguel do Anta

Prefeitura Municipal

 EXTRATO DO CONTRATO N° 141/2021.
 Torna público extrato do contrato n° 141/2021 do processo 1609/2021. 
contratante: prefeitura Municipal de são Miguel do Anta, contratado: 
Material de construção Glau-Gley LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 
02.166.405/0001-20. objeto: aquisição de telhas galvanizadas e cor-
relatos. empresa sediada à rua do rosário, n°216, centro, são Miguel 
do Anta/MG, cep: 36.590-000. VALor ToTAL: r$ r$ 42.140,00. 
ViGÊnciA: 14/10/2021 a 14/10/2022. Assinatura do contrato: 
14/10/2021. Vicente patrício de souza Júnior – prefeito Municipal.
 extrato de contrato n°142/2021 do processo 1609/2021. contra-
tante: prefeitura Municipal de são Miguel do Anta, contratado: Dis-
tribuidora Multifer de ferragens LTDA, inscrito no cnpJ sob o nº 
04.466.714/0001-40. objeto: aquisição de telhas galvanizadas e cor-
relatos. empresa sediada na avenida Joaquim Lopes de Faria, n°579, 
santo Antônio, Viçosa/MG, cep: 36.576-001. VALor ToTAL: r$ 
r$ 9.000,00. ViGÊnciA: 14/10/2021 a 14/10/2022. Assinatura do 
contrato: 14/10/2021. Vicente patrício de souza Júnior – prefeito 
Municipal.

4 cm -18 1544730 - 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 3202110182016270210.
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 São Tiago

 Prefeitura Municipal
    RESULTADO DO PROC.: 081/2021 – PREGÃO PRES.: 044/2021.  
  obj: aquis. de medicamentos. Detentoras: Alfalagos Ltda, cnpJ: 
05.194.502/0001-14; Global Hosp. imp. e com. Ltda, cnpJ: 
12.047.164/0001-53; Drogafonte Ltda, cnpJ: 08.778.201/0001-26; 
Biohosp prod. Hosp. s/A, cnpJ: 18.269.125/0001-87; Med cen-
ter com. Ltda, cnpJ: 00.874.929/0001-40; inovamed Hosp. 
Ltda, cnpJ: 12.889.035/0001-02; Acácia com. de Med. eireli, 
cnpJ: 03.945.035/0001-91; comercial cir. rioclarense Ltda, 
cnpJ: 67.729.178/0001-20 e soma/MG prod. Hosp. Ltda, cnpJ: 
12.927.876/0001-67. Vig.: 06/10/21 a 06/10/22. A ata está disponível, 
na íntegra, no rol da prefeitura. são Tiago, 18/10/21.  

 3 cm -18 1545085 - 1    

 Sarzedo

 Prefeitura Municipal
     TOMADA DE PREÇO Nº05/2021.   

 o Município de sarzedo torna público resultado do julgamento de pro-
postas referente ao edital em epígrafe, cujo objeto é: “contratação de 
empresa para execução de obras de revitalização da rotatória viária na 
interseção da MG 040 e acesso ao engenho seco no Município de sar-
zedo”. resuLTADo: empresa vencedora: sperTA eMpreenDi-
MenTos eireLi, ao valor global de r$ r$ 341.728,49 (trezentos e 
quarenta e um mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove 
centavos).Fica aberto o prazo de 05 dias úteis para eventuais interposi-
ções recursais que podem ser encaminhadas para o e-mail: licitacao@
sarzedo.mg.gov.br e confi rmado recebimento pelo telefone: (31) 3577-
7010. A íntegra da decisão se encontra disponível no site do Município: 
www.sarzedo.mg.gov.br. sarzedo, 18 de outubro de 2021.  

 3 cm -18 1544734 - 1    

 Senhora do Porto

 Prefeitura Municipal
    ERRATA - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021  

 publicação ioF-MG. Diário dos Municípios Mineiros, dia 16/10/2021 
pág 11 onDe se LÊ: Tomada de preços nº 002/2021, LeiA-se 
Tomada de preços nº 003/2021. Deisiane Miranda nunes – presidente 
da cpL  

 1 cm -18 1545016 - 1    

 Teófi lo Otoni

 Prefeitura Municipal

    AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 107/2021  

 O Município de Teófi lo Otoni/MG torna pública a realização do Pre-
gão eletrônico nº 107/2021, no dia 04/11/2021, com recebimento das 
propostas até às 9h. objeto: registro de preços para futura e even-
tual aquisição de insumos laboratoriais para a execução de medidas 
de enfrentamento à covid-19 e outras doenças endêmicas. íntegra 
do edital e demais informações atinentes ao certame encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Divisão de Licitação, situada 
na Av. Dr. Luiz Boali porto salman, nº 230, centro, nos dias úteis, 
no horário de 8h às 16h, ou através dos sites: transparencia.teofi loo-
toni.mg.gov.br, licitanet.com.br ou pelo e-mail: licitacao@teofi loo-
toni.mg.gov.br. Teófi lo Otoni/MG, 18/10/2021. Katiane Emanuele 
Lemos neto – secretária Municipal de Administração.  

 3 cm -18 1545069 - 1   

 Consórcio Intermunicipal de 
Saúde entre Vales Mucuri e 
Jequitinhonha -  CIS-EVMJ

     AVISO REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 020/2021   
 o cis-eVMJ, através de sua pregoeira torna público a republica-
ção do pregão presencial 020/2021 para o dia 03 de novembro de 
2021 às 08:30 horas, em virtude de não acudir interessados na ses-
são anterior. objeto: registro de preços para futuro e eventual for-
necimento de gás butano e vasilhame e água mineral. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas na sede do CIS-EVMJ ou pelo e-mail: 
licitacontratoscisevmj@gmail.com. Teófi lo Otoni/MG, 18 de outu-
bro de 2021. Fernanda nunes de oliveira – pregoeira. 
  
 AViso repuBLicAÇÃo preGÃo presenciAL 021/2021 – o 
cis-eVMJ, através de sua pregoeira torna público a republicação 
do pregão presencial 021/2021 para o dia 03 de novembro de 2021 
às 10:30 horas, em virtude de não acudir interessados na sessão 
anterior, bem como realizar alterações que se fi zerem necessárias. 
objeto: registro de preços para futuro e eventual aquisição de brin-
des e materiais personalizados em geral para atender o cis-eVMJ. 
Maiores informações poderão ser obtidas na sede do CIS-EVMJ ou 
pelo e-mail: licitacontratoscisevmj@gmail.com. Teófi lo Otoni/MG, 
18 de outubro de 2021. Fernanda nunes de oliveira – pregoeira.  

 5 cm -18 1544890 - 1    

 Toledo

 Prefeitura Municipal

    RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 032/2021.   
 o Município de Toledo/MG torna público o extrato de rati-
fi cação do Processo Licitatório nº 076/2021 - Modalidade 
Dispensa nº 032/2021. objeto: prestação de serviços de 
transbordo, transporte e disposição fi nal de resíduos sóli-
dos domiciliares - classes ii-A -resíduos não inertes (prove-
nientes de coleta domiciliar urbana) gerados no Município de 
Toledo/MG. Data do Julgamento: 15/10/2021. Data da rati-
fi cação: 15/10/2021. Contratada: Consórcio Interm. de Sane-
amento Básico da região do circuito das águas, cnpJ nº 
14.009.006/0001-34. nº contrato: 078/2021. Vigência inicial: 
15/10/2021. Vigência Total de 6 meses. Mais informações pelo 
telefone: (35) 3436-1219 ou pelo e-mail:licitacaotoledomg@
gmail.com. Toledo/MG, em 18/10/2021. Édio Donizeti Leme 
- prefeito Municipal.  

 3 cm -18 1544974 - 1    

 Tupaciguara

 Prefeitura Municipal

    PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2021  
 o Município de Tupaciguara/MG torna público o processo 
licitatório nº. 107/2021, modalidade pregão presencial nº. 
037/2021 objetivando a aquisição de veículo automotor zero 
quilômetro para atender as necessidades do Fundo Munici-
pal de saúde conforme resolução ses/MG nº. 7.554/2021 
na quantidade e especifi cações contidas no Termo de Refe-
rência. A sessão de credenciamento e abertura de envelopes 
será realizada no dia 11/11/2021 às 14:00hs na sala de reuni-
ões do Departamento de Licitação localizado no segundo piso 
do Centro Administrativo. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo telefone 34.3281-0057 ou pelo email licitacao-
gestao20212024@gmail.com . edital encontra - se disponível 
aos interessados no site http://www.tupaciguara.mg.gov.br , na 
sede do departamento e no mural, gratuitamente.    

 3 cm -14 1543759 - 1    

 Turmalina

 Prefeitura Municipal

     PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DISPENSA Nº. 011/2021.   
 Torna público o termo de ratifi cação do Procedimento Licitató-
rio nº. 073/2021. o presente termo tem por objeto a realização 
de pavimentação asfáltica em ruas diversas da sede e zona rural 
do município de Turmalina/MG, em nome do consórcio inter-
municipal de infraestrutura dos Municípios da AMAJe (cii-
AMAJe), inscrito no cnpJ nº 22.835.076/0001-70, com o valor 
global de r$ 140.151,79 (cento e quarenta mil, cento e cinquenta 
e um reais e setenta e nove centavos), baseada no Art. 24, inciso 
XXVi, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alte-
rações posteriores e Art. 2º, § 1º, da Lei 11.107 de 06 de abril de 
2005. Demais informações à disposição na PREF. M. TURMALI-
nA-MG, à Av. Lauro Machado, n° 230 - centro - cep 39.660-000 
- Turmalina-MG - telefone nº (38) 3527-1257 (atendimento em 
h. comercial) e no e-mail: licita20172020@yahoo.com. PREF.M. 
TurMALinA-MG, 18 de outubro de 2021. Bruna Laura da cruz. 
presidente cpL-pregoeira  

 4 cm -18 1545086 - 1    

 Unaí

 Serviço Municipal de 
Saneamento Básico - SAAE

    EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021  
 o saae/unaí-MG, torna público para conhecimento das empre-
sas interessadas, que fará realizar licitação na modalidade de 
ToMADA De preÇos n.º 01/2021, com julgamento no dia 
09/11/2021 às 08:30 horas. objeto: contratação de empresa espe-
cializada em engenharia para construção de reservatório semien-
terrado no Distrito de Garapuava, município de unaí-MG. Tipo: 
menor preço. Edital e informações através do telefone (38) 3676-
1521, site www.saaeunai.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@saaeu-
nai.mg.gov.br . Unaí-MG, 18 de outubro de 2021 – Lidiane Stfany 
Monteiro Inácio – Chefe da Divisão de Compras, Licitações e 
contratos.  

 3 cm -18 1545024 - 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 3202110182016270211.
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Varginha

Prefeitura Municipal

AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 331/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 303/2021

o Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no c.n.p.J./MF sob o nº 18.240.119/0001-05, com 
sede na rua Júlio paulo Marcellini, nº 50 – Vila paiva, neste ato 
representado por seu prefeito Municipal, sr. Vérdi Lúcio Melo, 
torna público a abertura de procedimento licitatório na modali-
dade preGÃo presenciAL – do tipo Menor preço, cujo objeto 
constitui-se da aquisição de computadores e notebooks, mediante 
as condições estabelecidas em Edital. Data da Sessão Pública: 12 
/ 11 / 2021 às 10h00. Informações / Edital: Deptº de Suprimentos 
do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 – 9512. Aquisição 
do edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba 
Empresa -> Licitações. Varginha (M.G.), 14 de outubro de 2021. 
VÉrDi LÚcio MeLo - prefeito Municipal.

3 cm -15 1544706 - 1

AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 324/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021

o Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no c.n.p.J./MF sob o nº 18.240.119/0001-05, com 
sede na rua Júlio paulo Marcellini, nº 50 – Vila paiva, neste ato 
representado por seu prefeito Municipal, sr. Vérdi Lúcio Melo, no 
uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto § 6º do 
art. 33 da emenda constitucional 103/19; § 14 a 16 do art. 40 e art. 
e art. 202 da constituição Federal e em face do disposto das Leis 
complementares 109 e 108 de 2001 e da resolução do conselho de 
Gestão da previdência complementar de 19 de fevereiro de 2004, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 
8.666/93, torna público que fará realizar chamada pública visando 
o processo de seleção de entidades fechadas de previdência comple-
mentar interessadas em administrar plano de benefícios previden-
ciários dos servidores de cargos efetivos da Administração direta 
e indireta deste ente federativo . os interessados deverão apresen-
tar a documentação para Habilitação e propostas Técnicas até o dia 
28 /10/2021, às 10h00, junto ao Departamento de suprimentos, sito 
na rua Júlio paulo Marcellini, nº 50 – Vila paiva / Varginha-MG. 
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone 
(0**35) 3690 – 1812. Aquisição do edital: Mediante acesso ao site 
www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->Licitações. Varginha 
(M.G.), 14 de outubro de 2021. VÉrDi LÚcio MeLo - prefeito 
Municipal.

5 cm -15 1544707 - 1

AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 325/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº.  297/2021

o Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no c.n.p.J./MF sob o nº 18.240.119/0001-05, com 
sede na rua Júlio paulo Marcellini, nº 50 – Vila paiva, neste ato 
representado por seu prefeito Municipal, sr. Vérdi Lúcio Melo, 
torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade 

preGÃo presenciAL – do tipo Menor preço, cujo objeto cons-
titui-se da contratação de empresa especializada para locação de 
materiais para decoração natalina, mediante as condições estabele-
cidas em edital. Data da sessão pública: 28 / 10 / 2021 às 15h30. 
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones 
(0**35) 3222-9506 / 3222 – 9512. Aquisição do edital: Mediante 
acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba empresa -> Lici-
tações. Varginha (M.G.), 14 de outubro de 2021. VÉRDI LÚCIO 
MeLo - prefeito Municipal.

4 cm -15 1544705 - 1

AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 301/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 276/2021

o Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no c.n.p.J./MF sob o nº 18.240.119/0001-05, com 
sede na rua Júlio paulo Marcellini, nº 50 – Vila paiva, neste ato 
representado por seu prefeito Municipal, sr. Vérdi Lúcio Melo, 
torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade 
preGÃo presenciAL – do tipo Menor preço, cujo objeto cons-
titui-se do registro de preço para contratação de serviços de recau-
chutagem de pneus, mediante as condições estabelecidas em Edital. 
Data da Sessão Pública: 08 / 11 / 2021 às 13h30. Informações / 
edital: Deptº de suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-
9506 / 3222 – 9512. Aquisição do edital: Mediante acesso ao site 
www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa -> Licitações. Varginha 
(M.G.), 23 de setembro de 2021. VÉrDi LÚcio MeLo - prefeito 
Municipal.

4 cm -15 1544703 - 1

Consórcio Intermunicipal 
de Saúde dos Municípios 
Sul Mineiros - CISSUL

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 
pregão presencial nº 001/2021 - o cissuL, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações e Regulamento do Projeto, torna público 
que fará realizar no dia 29 de outubro de 2021 às 10:00 horas, na sala 
de reuniões do CISSUL, localizada no endereço abaixo mencionado, 
abertura do edital de Licitação nº 001/2021 - pregão presencial nº 
001/2021, referente a prestação de serviços de locação e licença de uso 
de softwares de gestão pública, bem como implantação, instalação, con-
figuração, migração dos dados existentes no atual sistema, treinamento 
dos servidores, suporte técnico local e remoto, e manutenção mensal 
que garantam as alterações legais, corretivas e/ou evolutivas, bem como 
as atualizações de versão do sistema adquirido do CISSUL, conforme 
discriminação no edital. prazo Máximo para protocolo das propostas 
e documentação: 29/10/2021 às 10:15 horas. o referido edital encon-
tra-se à disposição dos interessados na sede do cissuL, situada à Av. 
Alberico petrim, nº 11 - imaculada conceição iii, cep 37.070-470, 
Varginha/MG, cep 37.070-470, Varginha/MG, no horário compreen-
dido entre 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 16:00 horas. Informações 
pelo telefone: (35) 3222-4769. Varginha/MG, 19 de outubro de 2021.

4 cm -18 1544876 - 1

Várzea da Palma

Prefeitura Municipal

PREGÃO Nº.061/2021
A prefeitura de Várzea da palma/MG, torna público que realizará pro-
cesso Licitatório – na Modalidade pregão presencial, no sistema de pre-
ços para eventual aquisição de material de expediente e escolar para 
setores da administração em geral, conforme solicitação da sec. de 
Administração. Julgamento: 04/11/2021, às 08hs, no setor de Licita-
ções, situado na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº.1.000, Bairro Pinlar, 
cep 39.260-000, Várzea da palma. edital na integra disponível http://
varzeadapalma.mg.gov.br. Informações: (38)3731-9225, email varzea-
dapalma.licitacao@yahoo.com.br.

3 cm -15 1544115 - 1

PREGÃO Nº.059/2021
A prefeitura de Várzea da palma/MG, torna público que realizará pro-
cesso Licitatório – Modalidade pregão presencial, para aquisição de 
material de limpeza e higiene pessoal, conforme solicitação da sec. de 
Administração. Data de julgamento: 03/11/2021, às 08hs, no setor de 
Licitações, situado na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 1.000, Bairro 
pinlar. edital na integra disponível http://varzeadapalma.mg.gov.br. 
Informações: telefone (38)3731-9225, e_mail varzeadapalma.licita-
cao@yahoo.com.br.

2 cm -15 1544118 - 1

Viçosa

Prefeitura Municipal
 UASG 985427– AVISO DE LICITAÇÃO – 

PROCESSO 4086/2021 PE 147/2021. 
o Município de Viçosa-MG torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fará realizar licitação na modalidade pregão eletrônico 
nos termos da Lei 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
5.237/2018, aplicando subsidiariamente, no que couber, a lei 8.666/93, 
Aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares, com maior 
desconto na tabela de preço cMeD/Anvisa, para atender a secretaria 
Municipal de saúde da prefeitura Municipal Viçosa-MG. A data de iní-
cio e abertura será 29/10/2021 ás 09h00 mim no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. o edital e seus anexos poderão 
ser examinados e adquiridos gratuitamente através dos sites: www.
comprasnet.gov.br e www.vicosa.mg.gov.br, ou ainda, junto ao Depar-
tamento de Licitações situado na Rua Gomes Barbosa nº803, Centro 
Viçosa-MG. Viçosa 18 de outubro de 2021. raimundo nonato car-
doso- prefeito Municipal

4 cm -18 1545220 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGAO PRESENCIAL 026/2021
encontra-se aberto na sede do sAAe De ViÇosA-MG, o pregãopre-
sencial n.º 026/2021, para contratação de pessoa jurídica com espe-
cialidade em engenharia, saúde e segurança do trabalho. Abertura do 
certame será realizada no dia 03/11/2021 às 09h, na sala de licitações 
do sAAe, sito à rua do pintinho, s/n, bairro Bela Vista, em Viçosa- 
MG. Detalhes do pregão encontram-se à disposição dos interessados, 
no endereço acima, ou pelo telefone (31) 3899-5608, ou ainda pelo site 
www.saaevicosa.mg.gov.br. Marcos nunes de coelho Junior – Diretor 
presidente. Viçosa, 18 de outubro de 2021.

3 cm -18 1544737 - 1

Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Básico da Zona da 

Mata de Minas Gerais - CISAB ZM
 CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO 001/2021

 Fica convocada a candidata paula souza Ferreira Lima para o cargo de 
engenheiro civil – item 01, que deverá comparecer na sede do cisAB 
Zona da Mata até o dia 26/10/2021 para apresentação de documenta-
ção. Wagner Mol Guimarães. presidente.

1 cm -18 1544837 - 1

Visconde do 
Rio Branco

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 205/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N° 088/2021
A Administração Municipal de Visconde do rio Branco, através da 
sua pregoeira, torna público que fará licitação na modalidade pregão 
presencial, visando à seleção de empresa(s) especializada(s) no ramo, 
para composição do Quadro Geral de registro de preços de carnes e 
embutidos da alimentação escolar, do programa nacional de Alimen-
tação em creches e escolas de ensino Fundamental do Município, 
Ação da saúde coletiva, combate a carências nutricionais, e aten-
der demandas de secretarias requisitantes. (Ver maiores especificações 
no Edital) – Entrega de propostas, documentações e credenciais até 
o dia 03/11/2021 às 09:00 horas, quando será dado início aos traba-
lhos. cópia do edital já se encontra disponível para os interessados, à 
praça 28 de setembro, centro, ou pelo site: www.viscondedoriobranco.
mg.gov.br. Informações pelo Tel: (32) 3551-8150 – Ramal 225.
(Ass.) Flaviana Lima Teixeira – Pregoeira Oficial.

4 cm -18 1545037 - 1

DOADORES DE SANGUE, 
NÓS ESTAMOS PRECISANDO 

DE (TODOS) VOCÊS!

A FUNDAÇÃO HEMOMINAS ADOTA PROTOCOLOS SANITÁRIOS CONTRA A COVID - 19. CONTINUE SALVANDO VIDAS.

Tenha um bom motivo para sair de casa: salvar vidas. Doe sangue.
Agende pelo site: hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App - Cidadão

 
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 3202110182016270212.
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