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Diário Dos Municípios Mineiros

Aguanil

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO:

Município de Aguanil torna pública a assinatura do contrato BF nº 
332.664/2021 com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais s.A. 
em 14 de setembro de 2021, no valor de r$ 960.000,00 (novecentos 
e sessenta mil reais) com recursos do “proGrAMA BDMG urBA-
niZA 2021”.

2 cm -24 1535521 - 1

Águas Formosas

Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Microrregião do 
Médio Mucuri – CISMEM

LEILÃO
Aviso de Licitação. o cisMeM, através de seu presidente, torna 
público, o cancelamento do Leilão de veículos de propriedade deste 
consórcio, por razões de interesse público (art. 49, Lei nº 8.666/93). 
Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail ccismem@aguas-
formosas.mg.gov.br águas Formosas, 24 de setembro de 2021. carlos 
souza. presidente cismem.

2 cm -24 1535859 - 1

Aimorés

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/21. 

Torna público nos termos das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 
- processo nº 067/21. objeto: contratação de pessoa Jurídica na pres-
tação de serviços de Assessoria e consultoria em Desenvolvimento 
Municipal. Abertura: Dia 08/10/2021, às 13h00min. Melhores informa-
ções à Av. raul soares, nº 310, centro, Aimorés/MG. Tel.: (33) 3267-
1932, site: www.aimores.mg.gov.br.

2 cm -24 1535841 - 1

Albertina

Prefeitura Municipal
SANÇÃO ADMINISTRATIVA - PROCESSO Nº. 52/2020.

pregão nº. 16/2020. contrato nº 44/2020 - contratada: Mrrc Lici-
TAÇÕes e serViÇos LTDA. objeto: Aquisição de veículos para a 
secretaria Municipal de Administração, secretaria Municipal de edu-
cação e secretaria Municipal de saúde. Despacho: “ensejando a resci-
são contratual unilateral pela Administração, na forma do art. 78, i, da 
Lei nº 8.666/93, bem como a aplicação de multa em seu desfavor, no 
importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, conforme 
clausula Xii, item 12.1., e, do contrato administrativo e suspensão tem-
porária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois)anos, com fundamento 
no Art. 87, iii, da Lei 8666/93 e clausula Xii, item 12.1., F, do contrato 
administrativo - fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso, conforme previsto no art. 109 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Data: 20/09/2021. Marcio Mariano Alexandre- Gestor 
de contratos.

4 cm -24 1536034 - 1

Almenara

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO.

origem: pregão presencial nº 032/2021, objeto: contratação de pes-
soa jurídica para execução de obras de calçamento em bloquete nos 
logradouros públicos do município de Almenara-MG, conforme projeto 
básico, memorial descritivo e demais anexos ao presente edital. con-
trato n° 211/2021, empresa:consTruTorA MoreirA & sAn-
TAnA LTDA, Valor: r$ 487.483,99. Data de Assinatura: 20/09/2021, 
vigência: 21/03/2022.

eXTrATo De conTrATo.
origem: ineXiGiBiLiDADe 003/2021. objeto: credenciamento de 
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços profissionais na 
área de saúde para atendimento nas unidades Básicas de saúde – psF, 
presídio, destinados à população e usuários da rede sus, conforme 
projeto básico, memorial descritivo e demais anexos ao presente edi-
tal. contrato n° 213/2021, empresa: cAJAZeirA LeiTe serVi-
Ços MeDicos LTDA, Valor: r$ 150.000,00. contrato n° 214/2021, 
empresa: GiuLiAno ViAnA riBeiro, Valor: r$ 18.000,00. Data de 
Assinaturas: 22/09/2021, vigências: 21/09/2022.

eXTrATo De ATA De reGisTro De preÇos
origem: pregão presencial nº 036/2021. objeto: registro de preços 
para eventual contratação de pessoa jurídica para aquisição de mate-
riais e equipamentos eletrônicos e de informática em atendimento às 
demandas das secretarias Municipais da prefeitura de Almenara/MG. 
Ata de registro de preços n°075/2021, empresa: DisTriBuiDorA 
eGs, Valor: r$ 154.199,00. Ata de registro de preços n°076/2021, 
empresa: inForMATicA.coM LTDA epp, Valor: r$ 545.585,00. 
Ata de registro de preços n°077/2021, empresa: MAc supriMen-
Tos e MATeriAL De escriTorio LTDA, Valor: r$ 321.405,00. 
Ata de registro de preços n° 078/2021, empresa: TGT consuLTo-
riA e nForMATicA LTDA, Valor: r$ 183.240,00. Ata de registro 
de preços n° 079/2021, empresa: VAnessA AnGeLicA TeiXeirA 
GonZAGA AGuiAr, Valor: r$ 278.295,00. Ata de registro de pre-
ços n° 080/2021, empresa: VB coMerciAL LTDA Me, Valor: r$ 
327.109,00. Data de Assinaturas: 14/09/2021, Vigência até: 13/09/2022. 
Ademir costa Gobira – prefeito Municipal.

8 cm -24 1535657 - 1

Alpinópolis

Prefeitura Municipal
PREGÃO Nº051/2021.

objeto: implantação de registro de preços visando aquisição de mate-
rial de consumo hospitalar para a manutenção das atividades do Depar-
tamento Municipal de saúde. Data: 06/10/2021 às 09:00 horas. o edi-
tal está à disposição dos interessados no site www.alpinopolis.mg.gov.
br. Alpinópolis/MG, 24 de setembro 2021. rafael Henrique da silva 
Freire, prefeito Municipal.

2 cm -24 1535928 - 1

Alto Rio Doce

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

pc 77/2021- p.p 050/2021: 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: 
06/10/2021 às 14:00 Horas .

cAnceLAMenTo De LiciTAÇÃo: Fica cancelado o pc 57/2021-
p.p 040/2021 : objeto: contratação de empresa para a capacitação e 
apoio técnico profissional em atendimento ao Departamento de Obras 
do município : o qual teria abertura: prevista para o dia 29/09/2021 às 
14:00 Horas pregoeiro Douglas Viveiros 24/09/2021

3 cm -24 1535948 - 1

Amparo da Serra

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2021, 

prc 058/2021, DispensA 019/2021. objeto: contratação de empresa 
especializada em assessoria e consultoria em patrimônio cultural, bem 
como na elaboração e comprovação dos trabalhos referentes ao icMs 
cultural, que dá direito aos municípios de Minas Gerais a participar do 
repasse de subsídio a ser investido na preservação dos bens culturais, 
disposto na Lei estadual 18.030/2009. contratado: Medeiros Assesso-
ria e Turismo Ltda, valor total: r$ 14.400,00. Vigência do contrato: 
20/09/2021 à 20/09/2022. Amparo do serra, 24/09/2021. José eduardo 
Barbosa couto - prefeito Municipal.

2 cm -24 1535616 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2021, 
prc 045/2021, preGÃo presenciAL 018/2021. objeto: Aquisição 
de combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de veículos e 
maquinas da prefeitura Municipal de Amparo do serra/MG. contratado: 
posto Amparo do serra Ltda, valor total: r$ 644.591,7837. Vigência do 
contrato: 03/09/2021 a 15/11/2021. Amparo do serra,24/09/2021. José 
eduardo Barbosa couto

2 cm -24 1535608 - 1

Arapuá

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.

oBJeTo: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (fru-
tas, legumes e verduras) para manutenção das atividades das secretarias 
municipais. credenciamento até às 12h55min e abertura das propostas: 
às 13h00min do dia 07/10/2021. solicitação do edital na sede da pre-
feitura, situada à praça são João Batista, nº 111, centro, Arapuá/MG, 
ou pelo site http://arapua.mg.gov.br/ - Arapuá/MG, 24 de setembro de 
2021. João Batista Terto da cunha - prefeito.

2 cm -24 1535877 - 1

Araxá

Prefeitura Municipal
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO. 

CONCORRÊNCIA Nº 03.003/2021.
objeto: contratação de empresa especializada em engenharia civil, 
incluindo o fornecimento de material e mão de obra para recapeamento 
asfáltico de diversas vias urbanas do Município de Araxá/MG, con-
forme previsto neste edital e seus anexos. A comissão permanente de 
Licitação comunica que foi negado provimento ao recurso interposto 
pela licitante GsV construtora e usina de Asfalto eireli-epp, cnpJ: 
11.279.314/0001-91. As razões que motivaram tal posicionamento 
encontram-se a disposição dos interessados, para consulta, no site 
www.araxa.mg.gov.br e no setor de Licitação, a Avenida rosália isaura 
de Araújo nº 275 - Bloco 03 B. Guilhermina Vieira chaer, Araxá-MG, 
das 08h00min ás 12h00min e das 14h00min ás 18h00min. Demais 
informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Ara-
xá-MG, 20/09/2021. João Bosco França - presidente da cpL.

Aviso de Licitação. concorrência nº 03.003/2021. o Município, atra-
vés da comissão permanente de Licitação, comunica aos interessados 
que, após análise e julgamento do recurso interposto pela licitante GsV 
construtora e usina de Asfalto eireli-epp, cnpJ: 11.279.314/0001-91 
no processo Licitatório na modalidade concorrência nº 03.003/2021, 
fica designado o dia 29/09/2021 ás 14h00min para abertura e julgamento 
dos envelopes propostas das empresas habilitadas no certame. Demais 
informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506. Ara-
xá-MG, 20/09/2021. João Bosco França - presidente da cpL.

6 cm -24 1535602 - 1

Areado

Prefeitura Municipal
COMPRA DIRETA N° 58/2021

objeto: Aquisição de botinas para os funcionários da secretaria de 
obras. partes: prefeitura x coop. r. pr. LeiTe serrAniA LTDA. 
Autorização de fornecimento de material 1223/2021, empenho 
3214/2021, valor r$ 4.236,00. Douglas ávila Moreira – prefeito.

compra Direta n° 57/2021. objeto: capacitação para os conselhei-
ros municipais: prefeitura x ViViAne cApiTAni FerreirA 
06260621604. Autorização de execução dos serviços 1220/2021, empe-
nho 3210/2021, valor r$ 3.000,00. Douglas ávila Moreira – prefeito.

inexigibilidade n° 15/2021. objeto: Aquisição do sistema AuDATeX: 
prefeitura x AuDATeX BrAsiL serViÇos LTDA. Autorização 
de execução dos serviços 1221/2021, empenho 3211/2021, valor r$ 
8.336,00. Douglas ávila Moreira – prefeito.

4 cm -24 1536050 - 1

Barão de Cocais

Prefeitura Municipal
ADJUDICA E HOMOLOGA O PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 059/2021,
sequência nº 005/2021, sendo uma concorrência pública do tipo Menor 
preço Global, sob regime de empreitada por preço unitário visando 
a contratação da empresa enFoco enGenHAriA LTDA – cnpJ: 
26.164.872/0001-89, para a construção de estruturas de contenção de 
taludes do tipo gabião na margem direita do rio são João próximo à 
feira dos produtores rurais na rua Waldemar das Dores e na margem 
direita do córrego são Miguel próximo à rua João Gonçalves, no muni-
cípio de Barão de cocais/MG. o valor global da contratação será de r$ 
411.515,41 (quatrocentos e onze mil quinhentos e quinze reais e qua-
renta e um centavos). Barão de cocais, 24 de setembro de 2021. Dou-
glas Aleixo pena – secretário Municipal de obras e saneamento.

3 cm -24 1535717 - 1

EXTRATO DE CONTRATO
- contrato nº 09-015/2021. processo nº 91/2020 – pregão presencial 
rp nº 38/2020. Data da Assinatura: 22/09/2021. Vigência: 22/09/2022. 
partes: pMBc X seneGAL eDiTorA GráFicA eireLi. objeto: 
Prestação de serviços de confecção de material gráfico e faixas visando 
a manutenção dos serviços diários das secretarias Municipais. Valor 
total: r$ 6.659,12 (seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e doze 
centavos). o contrato encontra-se disponível na íntegra no portal do 
Município - www.baraodecocais.mg.gov.br – Licitação – nº do pre-
gão – contrato.

3 cm -24 1535646 - 1

Barbacena

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PE 055/2021 – PRC 113/2021.

oBJeTo: Aquisição de máquina de demarcação viária.Abertura: 
08/10/2021 às 09:00 hs. informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br - 
Marcos Vinicius do carmo – Diretor de Licitações.

1 cm -24 1536047 - 1

Serviço de Água e Saneamento
AVISO DE LICITAÇÃO - PE 042/2021 – PRC 047/2021.

oBJeTo: Aquisição de medidores de água tipo hidrômetro. Abertura: 
13/10/2021 – Horário: 14:00h. informações: licitacao@barbacena.
mg.gov.br – Marcos Vinícius do carmo – Diretor de Licitações.

1 cm -24 1536016 - 1

Bela Vista de Minas

Prefeitura Municipal
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 21.07.2021.01/SRP
A prefeita Municipal samantha Aparecida de ávila costa Magalhães, 
torna pública a Adesão a Ata de registro de preços nº 21.07.2021.01/
srp, para aquisição de uma Ambulância Tipo seMi uTi MÓVeL: 
Fornecedor: Favorita Locação de Veículos Ltda. - Me – cnpJ 
21.380.013/0001-03. Valor total r$ 235.000,00. Bela Vista de Minas, 
24 de setembro de 2021.

2 cm -24 1535793 - 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 003/2021. processo n.º 
01-014.426/21-78. objeto: elaboração de anteprojetos, projetos bási-
cos e projetos executivos de infraestrutura e edificações de empreendi-
mentos habitacionais a serem implantados em terrenos municipais, em 
atendimento ao programa Habitacional entidades do Município de Belo 
Horizonte. Modalidade: concorrência. Tipo de licitação: Menor preço, 
aferido de forma global. regime de execução: empreitada por preço 
unitário. Data do julgamento: dia 18 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 exce-
ção do Apêndice Vi do Anexo i, com a comprovação de recolhimento 
do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2021.
Josué costa Valadão

secretário Municipal de obras e infraestrutura
6 cm -23 1534924 - 1
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