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Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Rede de Urgência -  
CISRU CENTRO SUL

 ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO 012/22
preGÃo eLeTrÔnico 005/2022 objetivando o registro de pre-
ços para futura e eventual AQuisiÇÃo De insuMos MÉDicos 
HospiTALAres e MATeriAis De LiMpeZA e DesinFecÇÃo. 
A abertura da sessão será dia 18/04/2022 às 9h no portal de compras 
do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. o edital 
encontra-se no site www.cisru.saude.mg.gov.br ou na sede do consór-
cio - rodovia Br-265, 1.501, Bairro Grogotó, 36.202-630, Barbacena/
MG. Mercês Ribeiro Santiago – Pregoeira.

2 cm -30 1615573 - 1

Barroso

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº002/2022

Torna público edital processo nº 043/2022 Tomada de preços 
nº002/2022. A presente licitação tem por objeto contratação de empresa 
especializada para realização de obra de construção de Quadra polies-
portiva na escola Municipal Georgina corsina pinto, referente ao con-
vênio SEE 12610000-10/2022 firmado com o Governo Estadual através 
da secretaria de estado de educação– programa de Fortalecimento das 
escolas Municipais. Data de abertura: 19/04/2022 às 13:00. retirado 
do edital: www.barroso.mg.gov.br Maiores informações: (32) 3359-
3013. raquel Ferreira Diniz presidente da comissão de Licitação

3 cm -30 1615178 - 1

Belo Horizonte

Companhia Urbanizadora de 
Belo Horizonte - URBEL

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
 CIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO 

DE BELO HORIZONTE
AVISO DA 1ª REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO 

URBEL/ SMOBI CC 009/2021
 processo n.º 01.068.219/21-95.
 objeto: serviços e obras para implantação da rua ritmo, empreendi-
mento n.º 19 do programa orçamento participativo (op) 2013,2014, na 
Vila santana do cafezal e implantação de drenagem na rua Flórida, no 
conjunto santa Maria.
 Modalidade: Concorrência.
 Tipo de Licitação: Menor preço, aferido de forma global.
 regime de execução: empreitada por preço unitário.
 Data do Julgamento: dia 05 de maio 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/licita-
coes. caso o interessado não consiga acessá-lo pelo site poderá retirá-lo 
na suAD – protocolo Geral da urBeL, localizada em Belo Horizonte/ 
MG, na Av. do contorno, 6.664, 1º Andar, savassi, segunda a sexta-
feira, de 09h às 15h, mediante agendamento prévio junto à comissão 
permanente de Licitação pelo e-mail cpl.urbel@pbh.gov.br,em meio 
digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um cD-r ou 
DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, à exceção do Apên-
dice Vi do Anexo i, com a comprovação de recolhimento do valor con-
forme previsão editalícia.

 Belo Horizonte, 25 de março de 2022.
 Josué costa Valadão

 secretário Municipal de obras e infraestrutura 
7 cm -29 1614705 - 1

AVISO AOS ACIONISTAS
encontram-se à disposição dos senhores Acionistas em nossa sede 
social, situada na Av. do contorno, nº 6.664, 1º andar, nesta capital, os 
documentos a que alude o artigo nº 133, da Lei nº 6.404 de 15/12/76, 
relativos ao Exercício Social e Financeiro findo em 31 de dezembro 
de 2021.

 Belo Horizonte (MG), 30 de março de 2022.
 claudius Vinícius Leite pereira

presidente do conselho de Administração
2 cm -29 1614915 - 1

Consórcio Intermunicipal 
Aliança para a Saúde - CIAS

 EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 005/2018 

processo Administrativo n° 005/2018 – Dispensa de valor nº 004/2018.  
Objeto: Prorrogação de vigência do contrato de informador jurídico. 
Partes: CIAS x Prius Representações Ltda – ME. Vigência: 10/04/2023. 
BH/MG, 29.03.2022. Diran rodrigues de souza Filho – secretário 
executivo.

2 cm -29 1615105 - 1

Belo Oriente

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. 

Aviso de Licitação. processo Licitatório nº 037/2022. objeto: regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, 
de higiene pessoal, epi’s e utilidades domésticas para manutenção das 
secretarias municipais de Belo oriente/MG. Abertura das propostas 
será no dia 12/04/2022, às 09h00min. o edital poderá ser repassado via 
e-mail mediante solicitação: licitacao@belooriente.mg.gov.br, pelos 
telefones: (31) 3258-2807, (31) 9-9781-1703, poderá ser retirado no 
site: www.belooriente.mg.gov.br, ou na Assessoria Técnica de Licita-
ções da pMBo. Belo oriente, 30 de março de 2022. Tiaya Alves da 
silva Matos - pregoeira.

3 cm -30 1615564 - 1

Bertópolis

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 030/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022. 
objeto: contratação de empresa para execução da construção do prédio 
da câmara Municipal, localizada na sede do Município de Bertópolis/
MG. Abertura da sessão: 19/04/2022 ás 09:00 horas. processo licitató-
rio nº 031/2022 - Tomada de preços nº 003/2022. objeto: contratação 
de empresa para execução da construção de escola Municipal locali-
zada no Distrito de umburaninha Município de Bertópolis/MG. Aber-
tura da sessão: 19/04/2022 ás 14:00 horas. os editais e demais infor-
mações podem ser obtidas pelo e-mail: licitacao@bertopolis.mg.gov.
br. ou no setor de Licitação da prefeitura de Bertópolis, situado na 
rua Governador Valadares, nº 277-centro, cep:39.875-000. Bertópo-
lis-MG. Aristides Ângelo rossi Depolo – prefeito Municipal.

3 cm -29 1614656 - 1

Bicas

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 39/2022. 

Modalidade pregão presencial nº 12/2022, “Tipo Menor preço” no sis-
tema de registro de preços. encontra-se aberto no Departamento de 
Licitações da prefeitura Municipal de Bicas, o edital referente a contra-
tação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva, corretiva 
e emergencial para as secretarias de Administração, educação, saúde, 
Assistência Social e Desenvolvimento. A sessão será realizada no dia 
12/04/2022, às 14:00h. os interessados poderão obter cópia do edital na 
praça raul soares, nº 20, na cidade de Bicas ou acessar o endereço ele-
trônico http://www.bicas.mg.gov.br. Gustavo p. Mazzoco, pregoeiro.
eXTrATo Do TerMo De cooperAÇÃo TÉcnicA nº TcT-
prF-009/2022 eLeTroBrAs: centrais elétricas Brasileiras s.A. - 
eLeTroBrAs; BeneFiciáriA: preFeiTurA Do Município 
De BicAs/MG; oBJeTo: repasse, pela eLeTroBrAs, de recur-
sos financeiros oriundos da Lei 13.280/2016, para a implementação 
de ações de eficiência energética em sistemas de iluminação pública 
da BENEFICIÁRIA, de acordo com projeto específico aprovado, com 
objetivos de promover a disseminação do uso da tecnologia LeD na 
iluminação pública do país; espÉcie: Termo de cooperação Técnica 
nº TcT-prF-009/2022; VALor: r$ 1.061.310,54 (um milhão, ses-
senta e um mil, trezentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), 
destinados à cobertura de até 90% (noventa) do custo total do projeto. 
FunDAMenTo LeGAL: Lei 13.303/2016. ViGÊnciA: 18 (dezoito) 
meses. DATA De AssinATurA: 17/02/2022. siGnATários: pela 
eLeTroBrAs: rodrigo Limp nascimento - (presidente) e Marcio 
szechtman (Diretor); pela BeneFiciáriA: Helber Marques correa 
- (prefeito).

6 cm -30 1615549 - 1

Boa Esperança

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2022 
FIRMADO EM 22/02/2022

contratante: serviço Autônomo de água e esgoto. contratado: 
empresa G & e Automação e controles industriais epp. objeto: 
Aquisição de inversores de frequência, incluindo painel de comando. 
Modalidade: pregão presencial nº 03/2022. Dotação orçamentária: 
17.512.0611.3086.4490.5200 e 17.512.0611.3103.4490.5200. Valor: 
r$72.000,00 (setenta e dois mil reais). pagamento: 30 dias após emis-
são da nota fiscal. Vigência 12 meses. Data da assinatura do contrato: 
22/02/2022. Tatiane Fagundes naves Lamaita Vinhas - Diretora supe-
rintendente do sAAe.

3 cm -30 1615406 - 1

Bom Jesus 
da Penha

Prefeitura Municipal
PRC 51/2022 - TOMADA DE PREÇOS 02/2022

 extrato de contrato nº 54/2022 - contratante: Município de Bom Jesus 
da penha - prefeitura - objeto: contratação de empresa especializada 
na execução de extensão e modificação da rede elétrica em diversas 
ruas do Munícipio de Bom Jesus da penha/MG. contratada: A02 eletri-
cidade Ltda no valor total de r$97.243,30 (noventa e sete mil e duzen-
tos e quarenta e três reais e trinta centavos). Valor Total: R$97.243,30 
(noventa e sete mil e duzentos e quarenta e três reais e trinta centavos). 
Vigência: 30/03/2022 a 29/03/2023. Bom Jesus da Penha, 30 de março 
de 2022. Junior de paula rodrigues - Gerente de Licitações.

2 cm -30 1615429 - 1

Brasilândia 
de Minas

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2021
 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Dispensa De Licitação nº 01/2021 processo Licitatório nº 60/2021. 
Objeto – Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar. 
A comissão de licitação do município de Brasilândia de Minas/MG, no 
uso de suas atribuições legais, levando em consideração os critérios 
e objetivos definidos no Edital, e, considerando também as propostas 

apresentadas e classificadas, resolve adjudicar o certame a favor da 
empresa: -Fernando coelho pereira - cpF – 259.313.186-15 – Valor 
global de r$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). - coopera-
tiva central dos Agricultores Familiares do noroeste Mineiro –ALFA 
cnpJ 04.756.590/0001-38 – Valor global de r$ 456.580,00 (quatro-
centos e cinquenta e seis mil e quinhentos e oitenta reais). - coopera-
tiva Agropecuária do p.A Fruta Danta Ltda cnpJ 01.812.071/0001-51 
– Valor Global de r$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), 
conforme preços unitários registrados em ATA. Valor global do pro-
cesso: r$ 521.680,00 (quinhentos e vinte e um mil e seiscentos e oitenta 
reais). equipe da comissão Licitação e Apoio – portaria 01/2021. 
Homologação: Homologo a presente licitação, acatando o julgamento 
da comissão permanente de Licitação. Brasilândia de Minas MG, 27 
de outubro de 2021. ronei Von silva, Lilia carvalho Barbosa de Lima, 
eliene ribeiro de oliveira, Antônio carlos de santana- membros da 
comissão e oseias cardoso Queiróz, prefeito Municipal.

5 cm -30 1615559 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2020
Adjudicação e Homologação- pregão eletrônico nº 22/2020, processo 
Licitatório nº 52/2020. objeto - registro de preços para a aquisição 
de produtos hortifrutigranjeiros, carnes, frios/congelados e outros para 
uso na merenda escolar, para unidades escolares e demais secretarias 
da prefeitura Municipal com recursos próprios e vinculados aos pro-
gramas de repasse e convênios Federais e Estaduais. Adjudicação: O 
pregoeiro do município de Brasilândia de Minas/MG, juntamente com 
a equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, levando em con-
sideração os critérios e objetivos definidos no Edital, e, considerando 
também as propostas apresentadas e classificadas, resolve adjudicar o 
certame a favor das empresas: -Marlenice Lemos da silva Dias epp - 
cnpJ -11.768.533/0001-34– Valor global der$ 100.740,00 (cem mil 
e setecentos e quarenta reais). - Buritis Atacado Varejo e Distribuição 
eireli – cnpJ 23.405.990/0001-43 – Valor global r$ 164.260,60 (cento 
e sessenta e quatro mil e duzentos e sessenta reais e sessenta centa-
vos). -Tatiane Luiz Da Fonseca Me - cnpJ –26.745.593/0001-09– 
Valor global der$ 171.800,50 (cento e setenta e um mil e oitocentos 
reais e cinquenta centavos). -Durães e Azevedo Ltda Me – cnpJ – 
14.693.481/0001-72 – Valor global r$ 254.227,50 (duzentos e cin-
quenta e quatro mil e duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). 
-Falcão Brasil Lemos Queiróz Mei – cnpJ – 36.148.264/0001-34 – 
Valor global r$ 150.650,00 (cento e cinquenta mil e seiscentos e cin-
quenta reais), conforme preços unitários registrados em ATA.Homo-
logação: Homologo a presente licitação, acatando o julgamento do 
pregoeiro e da equipe de apoio. pregoeiro e equipe De Apoio: portarias 
nº 01 e 02/2020. Brasilândia de Minas MG, 08 de setembro de 2020. 
Paulo Ferreira Machado, Pregoeiro Oficial, Ronei Von Silva, Lilia Car-
valho Barbosa De Lima,eliene ribeiro De oliveira, Antônio carlos de 
santana-membros da comissão de licitação e oseias cardoso Queiróz, 
prefeito Municipal.

7 cm -30 1615595 - 1

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021
processo LiciTATÓrio nº 36/2021  objeto - registro de preços 
para aquisição de produtos panificados em geral para unidades escola-
res e demais secretarias da prefeitura Municipal, com recursos próprios 
e vinculados aos programas de repasse, convênios federais e estaduais. 
o pregoeiro do município de Brasilândia de Minas/MG, juntamente 
com a equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, levando em 
consideração os critérios e objetivos definidos no Edital, e, conside-
rando também as propostas apresentadas e classificadas, resolve adju-
dicar o certame a favor da empresa: pollyana da rocha Figueira Me - 
cnpJ - 11.768.533/0001-34 – Valor global de r$ 302.338,00 (trezentos 
e dois mil e trezentos e trinta e oito reais), conforme preços unitários 
registrados em ATA. pregoeiro e equipe De Apoio: portarias nº 01 e 
02/2021. Homologação: Homologo a presente licitação, acatando o jul-
gamento do pregoeiro e da equipe de apoio. paulo Ferreira Machado, 
Pregoeiro Oficial. Ronei Von Silva, Lilia Carvalho Barbosa De Lima, 
eliene ribeiro De oliveira, Antônio carlos De santana- Membros da 
comissão de licitação. oseias cardoso Queiróz, prefeito Municipal.

4 cm -30 1615554 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2021
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

pregão eletrônico nº 03/2021, processo Licitatório nº 13/2021. 
Objeto - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, 
hortifrutigranjeiros, para uso na merenda escolar, materiais e produ-
tos de limpeza para unidades escolares e demais secretarias da pre-
feitura Municipal, com recursos próprios e vinculados aos programas 
de repasse e convênios Federais e Estaduais. Adjudicação: O Prego-
eiro do município de Brasilândia de Minas/MG, juntamente com a 
equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, levando em con-
sideração os critérios e objetivos definidos no Edital, e, considerando 
também as propostas apresentadas e classificadas, resolve adjudicar o 
certame a favor das empresas: -Marlenice Lemos da silva Dias epp 
- cnpJ -11.768.533/0001-34– Valor global der$ 533.178,70 (qui-
nhentos e trinta e três mil e cento e setenta e oito reais e setenta cen-
tavos). -comercial Mutugas Ltda – cnpJ – 06.158.944/0001-78 Valor 
global de r$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). -casa De carnes 
Lemos e Mgalhães Ltda – cnpJ 03.828.169/0001-22 – Valor global 
r$ 419,50 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos). -csA 
comercial Ltda Me – cnpJ – 17.264.998/0001-34 – Valor global r$ 
52.505,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos e cinco reais). -Buritis 
Atacado Varejo e Distribuição eireli – cnpJ 23.405.990/0001-43 – 
Valor global r$ 364.306,90 (trezentos e sessenta e quatro mil e tre-
zentos e seis reais e noventa centavos). -pedro Antônio de souza Mei 
– cnpJ – 33.555.147/0001-05 – Valor global r$ 225.925,00 (duzentos 
e vinte e cinco mil e novecentos e vinte e cinco reais). -Falcão Brasil 
Lemos Queiróz Mei – cnpJ – 36.148.264/0001-34 – Valor global r$ 
84.460,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais). -Dis-
tribuidora Alves e Lima Ltda Me – cnpJ 12.838.980/0001-85 - Valor 
global R$ 183.563,50 (cento e oitenta e três mil e quinhentos e ses-
senta e três reais e cinquenta centavos). -Eco Plast Com e Ind Ltda 
– cnpJ – 20.161.464/0001-97 – Valor global r$ 7.516,00 (sete mil e 
quinhentos e dezesseis reais). -cirúrgica Aliança produtos Hospitalares 
Ltda epp – cnpJ – 08.088.996/0001-40 – Valor global r$ 9.700,00 
(nove mil e setecentos reais), conforme preços unitários registrados em 
ATA. Valor Global do processo: 1.507.574,60 (um milhão e quinhentos 
e sete mil e quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos); 
pregoeiro e equipe De Apoio: portarias nº 01 e 02/2021. Homologação: 
Homologo a presente licitação, acatando o julgamento do pregoeiro e 
da equipe de apoio. Brasilândia de Minas MG, 25 de março de 2021. 
Paulo Ferreira Machado, Pregoeiro Oficial, Ronei Von Silva, Lilia Car-
valho Barbosa De Lima,eliene ribeiro De oliveira, Antônio carlos De 
santana-membros da comissão de licitação e oseias cardoso Queiróz, 
prefeito Municipal.

10 cm -30 1615591 - 1

Brasília de Minas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

 Aviso de Licitação - pregão presencial nº 019/2022 - registro de pre-
ços para contratação de empresa para prestação de serviços de serra-
lheria. sessão: 14/04/2022 às 8h30min. edital e-mail licitacao@bra-
siliademinas.mg.gov.br e pelo site www.brasiliademinas.mg.gov.br 
pregoeira substituta cristiane Mendes Ferreira.

2 cm -30 1615513 - 1

Brumadinho

Prefeitura Municipal
 ABERTURA PE 20/2022, PA 62/2022

rp para futura e eventual aquisição de caixas de bombons de cho-
colate ao leite e barra de chocolate zero adição de açúcar e lactose 
para a secretaria de educação, mediante fornecimento parcelado, de 
acordo com as especificações descritas no termo de referência. data: 
13/04/2022 às 9:00 horas. ver site: www.brumadinho.mg.gov.br. sônia 
aparecida barcelos maciel – secretaria de educação

2 cm -30 1615574 - 1

INEX 07/2022
TornA pÚBLico rATiFicAÇÃo: inexigibilidade nº 07/2022 pro-
cesso Administrativo: 061/2022. inscrições em cursos de “capaci-
tação em Assessoria de comunicação e imprensa para a Administra-
ção pública”, para os servidores Moises elias de oliveira e Thamara 
Amana pinto de oliveira, nos dias 29 e 30 de março de 2022, e o curso 
de “Gestão de redes sociais no setor público”, para as servidoras 
cibele rinco cardoso e Maria eduarda Barcelos pena, nos dias 31 de 
março à 01 de abril de 2022, a se realizar de forma online: insTiTuTo 
De DesenVoLViMenTo pÚBLico pLenuM BrAsiL LTDA - 
cnpJ: 21.650.715/0001-60, no valor de r$ 2.760,00. Avimar de Melo 
Barcelos – prefeito Municipal.

3 cm -30 1615572 - 1

Cabeceira Grande

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PL 012/2022

A prefeitura municipal de cabeceira Grande, realizará no dia 28 
de abril, às 09:00 o processo n.º 012/2022, Tomada de preços n.º 
002/2022, objeto: execução de obra de recapeamento asfáltico em pmf 
(prémisturado a frio) em diversas ruas do Município– inf.licitacaocabe-
ceiragrande@hotmail.com, (38) 3677 8093 – Admar Gomes Hilarino – 
presidente, cabeceira Grande – MG 30 de março de 2022.

2 cm -30 1615484 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO PL 014/2022 
A prefeitura municipal de cabeceira Grande, realizará no dia 27 de 
abril, às 09:00 o processo n.º 014/2022, Tomada de preços n.º 003/2022, 
objeto: contratação de empresa especializada em prestação serviços de 
limpeza urbana compreendendo o serviço de varrição manual, raspa-
gem, capina manual, roçada de vias públicas e pintura de meios fios 
em ruas avenidas praças e passeios públicos, na sede do Município de 
cabeceira Grande e no Distrito de palmital– inf.licitacaocabeceira-
grande@hotmail.com, (38) 3677 8093 – Admar Gomes Hilarino – pre-
sidente, cabeceira Grande – MG 30 de março de 2022.

3 cm -30 1615464 - 1

TERMO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2022 

processo Licitatório nº 011/2022, cujo o objeto é contratação de pres-
tação de serviços de transporte escolar, para atender as necessidades 
da prefeitura Municipal de cabeceira Grande-MG e secretaria Vincu-
lada ao FunDeB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da edu-
cação Básica) para atender as necessidades de transportar os alunos do 
6° horário da escola estadual, atendendo aos princípios que norteiam 
a gestão pública em face da modificação extremamente necessária vem 
por meio deste informar que fica alterada a data da disputa para o dia 25 
de abril às 08h 30 min. Mais informações no site www.cabeceriagrande.
mg.gov.brtel: (38) 3677 8044 cabeceira Grande-MG, 30 de março de 
2022. LorenA crisTine pereirA siQueirA - pregoeira.

3 cm -30 1615432 - 1

Caiana

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO N.º 015/2022 

 DISPENSA N.º 015/2022 O Fundo de Aposentadoria e Previdência 
social dos servidores do Município de caiana/MG, torna público nos 
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, extrato de con-
trato n.º 015/2022 , processo n.º 015/2022 Dispensa n.º 015/2022, cujo 
objeto é: serviço especializado de Assessoria e consultoria Jurídica e 
Acompanhamento de processos Judiciais. contratada:ZAnuTi socie-
dade individual de Advocacia, cnpJ: 26.054.749/0001-05. Valor total 
do contrato - r$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais). – 
prazo 24/03/2022 a 31/10/2022. 
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Campestre

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO 037/2022- 

P. E. 019/2022 – SRP 017/2022. 
Torna público o Pregão Eletrônico 019/2022, que tem por finalidade o 
registro de preços de materiais de construção (telhas de fibrocimento 
e tijolos cerâmicos), os quais serão usados em manutenções preventi-
vas e/ou corretivas e mesmo em construções de obras públicas e/ou em 
imóveis sob a responsabilidade do município. critério de Julgamento: 
Menor preço por item. recebimento das propostas: Das 08h do dia 
01/04/2022 até às 08h30 do dia 13/04/2022. Abertura e julgamento das 
propostas: 13/04/2022 às 08h30. início da sessão e disputa de preço: 
13/04/2022 às 09h. Referência de tempo: horário de Brasília. Local 
portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. Telefone 
de contato setor de licitação: (035) 3743-3067 – obtenção do edital: 
www.campestre.mg.gov.br. priscila Juliana Vilela Barra_pregoeira.
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