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Diário Dos Municípios Mineiros

Alterosa

Câmara Municipal
EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS

-3º Termo Aditivo ao contrato 05/2020. contratado: Diretriz informá-
tica eireli. objeto: manutenção mensal, suporte técnico e consultoria 
em sistemas de informática. Altera vigência até 31/12/2022 e reajusta 
valores. Assin.: 15.12.2021.
-2º Termo Aditivo ao contrato 11/2019. contratado: Le card Adminis-
tradora de cartões Ltda. objeto: fornecimento de auxílio alimentação. 
Altera vigência até 31/12/2022. Assin.: 15.12.2021.
- contrato 04/2021. contratado: Milena Martins de ávila. elaboração 
de anteprojeto e estudo de viabilidade técnica de estacionamento da 
câmara. Vig: 31.12.2022. Dot: 01.031.0048.2.009.3390.36.00. Assin.: 
15.12.2021. Vr.: r$ 1.500,00.
- contrato 05/2021. contratado: relcopy comércio de Máquinas Ltda. 
Fornecimento de uma máquina copiadora multifuncional Kyocera 
M3655. Vig: 31.12.2022. Dot: 01.031.0048.1.003.4490.52.00. Assin.: 
15.12.2021. Vr.: r$ 10.580,00

4 cm -15 1569652 - 1

Alvinópolis

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO. DISPENSA Nº 047/2021 

processo Licitatório: 480/2021 – contrato nº178/2021. objeto: presta-
ção de serviço de gerenciamento do destino final dos resíduos domici-
liares/comerciais e lixo hospitalar do município de Alvinópolis, Através 
da operação, conservação, manutenção e realização de outros serviços 
como monitoramento, jardinagem e etc do aterro sanitário localizado 
no Município de João Monlevade/MG. contratado: cpGrs – consór-
cio público de Gestão de resíduos sólidos. Valor Total do contrato: 
r$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Data da assinatura:15/12/2021 
vigência 01/01/2022 a 31/12/2022 MAurosAn GoncALVes 
MAcHADo– prefeito Municipal de Alvinópolis, 16/12/2021.

3 cm -16 1570038 - 1

Antônio Prado 
de Minas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - 

Avisa a todos que fará realizar no dia06/01/2022, das 09hs00min as 
09hs30min a fase de credenciamento, e as 09hs30min, a abertura 
doprocesso Licitatório n.º016/2021, modalidade pregão presencial n.º 
010/2021, que tem como contratação de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou microempreendedor individual para fornecimento 
parcelado e eventual, a depender da necessidade, para aquisição de 
gêneros alimentícios, para atendimento às necessidades da secretaria 
Municipal de Assistência social - sMAs e setores subordinados e/ou 
relacionados, tudo conforme edital e seus anexos.Maiores informações 
na sede da prefeitura Municipal, situada naruaprefeito eurípedes car-
los de Abreu, 66, centro – cep: 36850-000, ou por telefone-fax (32) 
3725-1000. Antônio prado de Minas/MG,10 de outubro de 2021.presi-
dente da comissão permanente de Licitação.

3 cm -16 1570087 - 1

Araxá

Prefeitura Municipal
AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2021 REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2021 UASG 927744.

 processo nº p3544569/2020. o Município torna público o interesse em 
aderir à Ata de registro de preços nº 276/2021, pregão eletrônico nº 
071/2021, realizado pela secretaria Municipal de saúde de Fortaleza - 
ce, para a seleção de empresa para o registro de preços visando contra-
tações futuras e eventuais de serviços de locação de veículos tripulados 
classificados como ambulâncias Tipo A (com motorista socorrista) e 
Tipo D(com motorista socorrista, enfermeiro e médico), com combus-
tível, quilometragem livre, para atender à demanda da rede assistencial 
da secretaria Municipal da saúde de Fortaleza – sMs 24 Horas por dia 
e 07 dias por semana, de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Anexo – i Termo de referência deste edital, perfazendo 
assim um total de r$ 799.333,20 (setecentos e noventa e nove mil, tre-
zentos e trinta e três reais e vinte centavos). rubens Magela da silva – 
prefeito Municipal, 16/12/2021. 

4 cm -16 1570214 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 09.207/2021. 
processo 287. o Município torna público a aquisição de combustíveis 
(gasolina comum, óleo diesel, óleo diesel s10) e aditivo Arla 32 AD 
Blue para abastecimento da frota de veículos e máquinas que atendem 
aos diversos Órgãos conveniados e secretarias da prefeitura Municipal 
de Araxá-MG, durante o exercício de 2022. Acolhimento das propos-
tas 20/12/2021 a partir das 17:00 horas até 07/01/2022 às 09:00 horas; 
Abertura das propostas de preços e início da sessão de disputa de pre-
ços dia 07/01/2022 às 09:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – 
DF. edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.
mg.gov.br no dia 20/12/2021. setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 
rubens Magela da silva, prefeito Municipal, 10/12/2021.

Aviso de Licitação. pregão eletrônico 09.208/2021. processo 288. 
o Município torna público a contratação de empresa especializada 
em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de 
obra para reforma e revitalização da praça padre Anacleto no bairro 
santo Antônio no Município de Araxá-MG. Acolhimento das propos-
tas 20/12/2021 a partir das 17:00 horas até 07/01/2022 às 08:30 horas; 
Abertura das propostas de preços e início da sessão de disputa de pre-
ços dia 07/01/2022 às 08:30 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – 
DF. edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.
mg.gov.br no dia 20/12/2021. setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 
rubens Magela da silva, prefeito Municipal, 10/12/2021.

6 cm -16 1570081 - 1

Areado

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 04/21.

Torna público o termo aditivo nº 04/21 do pregão nº 33/21, ref. aqui-
sição de manilhas de cimento e de barro. partes: prefeitura x ArTe-
FATos e consTruÇoes LTDA-epp . objeto: reajustar os seguin-
tes ítens: manilha de cimento 0,30 x 1,00 pB ps1 (ponta e bolsa) de 
31,15 para r$ 32,70 e manilha de cimento 0,40 x 1,00 pB ps1 (ponta 
e bolsa) de r$ 43,35 para r$ 45,50, ass.: 01/12/21. Douglas ávila 
Moreira – prefeito.

2 cm -16 1570061 - 1

Barão de Cocais

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS
- conTrATo nº 12-002/2021. processo nº 13/2021 – pregão eletrô-
nico nº 07/2021. Data da Assinatura: 15/12/2021. Vigência: 15/12/2022. 
partes: pMBc X D2 consTruTorA e TrAnsporTe LTDA. 
objeto: contratação de serviços de lavagem manual de vias e espaços 
públicos, com uso de caminhão pipa e mangueira, que serão prestados 
nas condições estabelecidas, com fornecimento de equipamentos, mão-
de-obra, materiais e serviços necessários à execução do mesmo. Valor 
global: r$ r$ 347.928,00 (trezentos e quarenta e sete mil novecentos 
e vinte oito reais). o contrato encontra-se disponível na íntegra no por-
tal do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br – Licitação – nº do 
pregão – contratos.
- priMeiro TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº 01-019/2021 
. processo nº 142/2020 – pregão nº 59/2020. Data da Assinatura: 
13/12/2021. partes: pMBc X JArBAs seBAsTiÃo Dos reis - Me. 
objeto: Fica prorrogado o prazo contratual por 6 (seis) meses, encer-
rando-se em 04/07/2022. o termo encontra-se disponível na íntegra no 
portal do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br – Licitação – nº 
do pregão – Aditivos.
- priMeiro TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº 07-004/2021 
. processo nº 04/2021 – pregão presencial nº 03/2021. Data da Assi-
natura: 15/12/2021. partes: pMBc X LiArTH serViÇos eireLi. 
objeto: Fica acrescido em 25% o quantitativo contratado, alterando o 
valor global de r$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais) 
para r$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). o termo encon-
tra-se disponível na íntegra no portal do Município - www.baraodeco-
cais.mg.gov.br – Licitação – nº do pregão – Aditivos.
- priMeiro TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº 10-013/2021 . 
processo nº 78/2021 – inexigibilidade nº 06/2021. Data da Assinatura: 
16/12/2021. partes: pMBc X AprenDer MAis DisTriBuiDorA 
De LiVros LTDA. objeto: Fica acrescido em 25% a quantidade dos 
seguintes itens: LoTe 01 – iTens 01, 02, 04, 05 e 06; LoTe 02 – 
iTens 02, 03 e 04; LoTe 03 – iTens 01, 02, 03, 04 e 06; LoTe 04 
– iTens 02 e 04 e LoTe 05 – iTens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 12, 13, 14, 15 e 16. em razão do aumento de 25% dos itens acima 
citados, o valor inicial global passa de r$ 1.593.432,00 (um milhão 
quinhentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e dois reais) para 
r$ 1.806.597,50 (um milhão oitocentos e seis mil quinhentos e noventa 
e sete reais e cinquenta centavos). o termo encontra-se disponível na 
íntegra no portal do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br – Lici-
tação – nº do pregão – Aditivos.

9 cm -16 1570189 - 1

Barbacena

Serviço de Água e Saneamento
 AVISO DE SUSPENSÃO - PE 050/2021 – 

prc 059/2021. oBJeTo: contratação de planos de telefonia celular 
modalidade sMp com fornecimento de chips. Fica suspensa a abertura 
para adequações no edital. informações: licitacao@barbacena.mg.gov.
br – Marcos Vinicius do carmo – Diretor de Licitações.

1 cm -16 1570104 - 1

Bela Vista de Minas

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 

Nº 04/2021 NO DIA 06/01/2022 ÀS 09H
objeto: construção de Muro de contenção. o edital se encontra à dis-
posição dos interessados para Download através do site: www.belavis-
tademinas.mg.gov.br Maiores informações poderão ser adquiridas pelo 
telefax: (31) 3853-1271/1272. samantha Aparecida A.costa Magalhaes 
– prefeita Municipal.

2 cm -16 1569955 - 1

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021, 

processo nº 59/2021. Vencedores: FVp coelho-Me, cnpJ 
26.294.192/0001-80 e DiproM-Distribuidora de produtos odonto-
lógicos e Materiais Ltda-epp, cnpJ 16.366.888/0001-10, Valor Total 
r$ 26.458,16. registro de preços de Material odontológico. samantha 
Aparecida de ávila c. Magalhães – prefeita Municipal.

2 cm -16 1570040 - 1

Belo Horizonte

Companhia Urbanizadora de 
Belo Horizonte - URBEL

AVISO DA LICITAÇÃO URBEL/ SMOBI CC 008/2021
PROCESSO N.º 01.068.218/21-22

objeto: serviços e obras para implantação do centro de convivência 
Dandara. Modalidade: concorrência. Tipo de licitação: Menor preço, 
aferido de forma global. regime de execução: empreitada por preço 
unitário. Data do julgamento: dia 15 de fevereiro de 2022. 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, 14 de dezembro de 2021.
Josué costa Valadão

secretário Municipal de obras e infraestrutura
5 cm -15 1569854 - 1

 AVISO DA LICITAÇÃO URBEL/ SMOBI RDC 10.007/2021
 PROCESSO N.:º 01-071.710/21-11 

objeto: serviços e obras de urbanização de Vias, compreendendo a 
abertura da rua Joaquim pedro de Andrade, empreendimento nº 91 do 
programa orçamento participativo (op) 2013/2014, na Vila Jardim 
Alvorada. Modalidade: regime Diferenciado de contratação (rDc) 
Tipo de licitação: Menor preço, aferido de forma global. regime de 
execução: empreitada por preço unitário. orçamento estimado: não 
sigiloso. Modo de disputa: Fechado. recebimento das propostas 
(exclusivamente em meio eletrônico): até as 10h do dia 10 de feve-
reiro de 2022. Julgamento das propostas: a partir das 10h do dia 10 
de fevereiro de 2022. recebimento dos documentos de habitação: ape-
nas da licitante vencedora, mediante convocação em meio eletrônico. 
obtenção do edital: o texto integral do edital e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licita-
coes e no portal de compras do Governo Federal http://comprasgover-
namentais.gov.br. caso o interessado não consiga acessá-lo pelo site 
poderá retirá-lo na suAD – protocolo Geral da urBeL, localizada em 
Belo Horizonte/ MG, na Av. do contorno, 6.664, 1º Andar, savassi, de 
segunda a sexta-feira, de 09h às 15h, mediante agendamento prévio 
junto à comissão permanente de Licitação pelo e-mail cpl.urbel@pbh.
gov.br, em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de 
um CD-R ou DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, à exce-
ção do Apêndice Vi do Anexo i,

 Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2021
 Josué costa Valadão | secretário Municipal de obras e infraestrutura

6 cm -15 1569851 - 1

Betim

Câmara Municipal
PAC 53/2021 – CONCORRÊNCIA 04/2021. 

objeto: prestação de serviço de portaria. A comissão permanente de 
Licitação – cpL informa que foi interposto recurso referente à fase de 
proposta comercial da licitação supracitada e declara aberto o prazo 
legal para a apresentação de contrarrazões. Fernando Augusto de Melo 
– presidente da cpL-cMB.

2 cm -16 1570118 - 1

Bicas

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 200/2021 . 

Modalidade pregão presencial nº 73/2021, “Tipo Menor preço”, no 
sistema registro de preços. encontra-se aberto no Departamento de 
Licitações da prefeitura Municipal de Bicas, o edital referente a aqui-
sição de material esportivo para fins de atividades esportivas e cam-
peonatos, para o Departamento de cultura, esporte e Lazer. A sessão 
será realizada no dia 29/12/2021, às 14h00min. os interessados pode-
rão obter cópia do edital na praça raul soares, nº 20, na cidade de Bicas 
ou acessar o endereço eletrônico http://www.bicas.mg.gov.br. Gustavo 
p. Mazzoco, pregoeiro.

3 cm -16 1570139 - 1

Boa Esperança

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2021. 
Tipo Menor preço. objeto: registro de preços para eventual execução 
de serviços de tapa buracos, com fornecimento de materiais, incluso 
usinagem, aplicação, limpeza, requadro, compactação e preparo da 
base, objetivando a recuperação de vias públicas do município. entrega 
dos envelopes até às 09h:00min. de 30/12/2021. edital e anexos no 
site: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes. informações: (35) 3851-
0314. Hideraldo Henrique silva, prefeito Municipal.

2 cm -16 1570090 - 1

Borda da Mata

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO 

Nº 003/2021 - CONTRATO Nº 089/2021
o Município de Borda da Mata, Minas Gerais, inscrito no cnpJ sob 
o nº 17.912.023/0001-75, fundamentando-se na Licitação nº prc 
732/2021 – concorrência 001/2021, e em cumprimento ao contrato nº 
089/2021, autoriza a construtora carvalho e Duarte Ltda, inscrita no 
cnpJ sob nº 32.091.094/0001-48, com sede social rua Antônio Florên-
cio nogueira, 225, Bairro centro, careaçu/MG, a iniciar a execução 
de pavimentação em bloquete intertravados nas ruas sebastião pires 
ribeiro e Bueno Brandão, com fornecimento de mão de obra, mate-
riais, equipamentos necessários e conforme memorial de cálculo, plani-
lha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto.

Borda da Mata - MG, 16 de dezembro de 2021.
rita de cássia pádua carvalho

 Diretora do Departamento Municipal de obras, 
Meio Ambiente e serviços urbanos e rurais
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Botelhos

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 94/2021
o Município de Botelhos, através de sua pregoeira e da equipe de 
Apoio, torna público o processo de Licitação nº 119/2021, pregão ele-
trônico 94/2021, que tem por objeto: o registro de preços para aquisi-
ção de etanol, gasolina comum, óleo diesel comum e s-10, com abaste-
cimento em bombas no perímetro urbano de Botelhos. Valor estimado: 

 
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 320211216211543021.


