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Diário Dos Municípios Mineiros

Alto Caparaó

Câmara Municipal
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

DO CONTRATO Nº 007/2020.
 contratante: câmara Municipal de Alto caparaó-MG / contratado: 
oliveira souza sociedade individual de Advocacia, cnpJ sob o nº 
19.123.031/0001-68. Modalidade: pregão presencial nº 002/2020. 
objeto: contratação de empresa especializada para assessoria e con-
sultoria Jurídica. Valor global do aditivo: r$ 12.347,04. Vigência: 
20/08/2021 a 20/02/2022.
extrato do primeiro Termo Aditivo do contrato nº 011/2020. con-
tratante: câmara Municipal de caparaó-MG / contratado: souza 
Filho Assessoria, consultoria e Auditoria contábil LTDA, cnpJ 
10.192.916/0001-44. Modalidade: pregão presencial nº 003/2020. 
objeto: contratação de empresa para prestação de assessoria e con-
sultoria contábil. Valor global do aditivo: r$ 21.300,00. Vigência: 
19/09/2021 a 19/03/2022.
extrato do contrato nº 012/2021. contratante: câmara Municipal de 
Alto caparaó. contratada: super Blocos construções eireLi. objeto: 
prestação de serviços para reforma e ampliação da câmara Municipal. 
Vigência: 23/11/2021 a 30/06/2022

4 cm -28 1574365 - 1

Alvinópolis

Prefeitura Municipal
PRC 500/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 113/2021. 

o Município de Alvinópolis torna público a realização de licitação para 
contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros ali-
mentícios para manutenção das diversas secretarias Municipais. Data 
da sessão: Dia: 12/01/2022. credenciamento e entrega dos envelopes: 
das 09:00h às 09:30h. Abertura dos envelopes: às 09:30 horas, Local: 
sala de Licitações, prefeitura Municipal de Alvinópolis, rua Mon-
senhor Bicalho, 201 – cep: 35.950-000. edital disponível no site do 
município. Alvinópolis, 29 de dezembro de 2021.

2 cm -29 1574648 - 1

Alvorada de Minas

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE ADESÃO A ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021
ATA CONTRATO 106/2021

o Município de Alvorada de Minas/MG, comunica que aderiu à Ata 
de registro de preços subjacente ao pregão presencial nº 017/2021 - 
srp do Município de são pedro do suaçuí/MG. conforme os seguintes 
dados: processo Administrativo de Adesão nº 083/2021. Órgão Geren-
ciador do registro de preços: prefeitura Municipal de são pedro do 
suaçuí/MG. pregão presencial nº 017/2021. objeto: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar e con-
gêneres, para utilização no psF (programa saúde da Família) e policlí-
nica Municipal, de forma parcelada, do tipo maior percentual de des-
conto sobre o catálogo de preço da revista siMpro vigente, conforme 
descrições no Termo de referência. Vigência da Ata de registro de pre-
ços: 23/04/2021 a 22/04/2022. Data de Adesão: 28/12/2021. Valor esti-
mado da Ata contrato: r$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Vigência da 
Adesão: 28/12/2021 a 22/04/2022. Alvorada de Minas, 28 de dezembro 
de 2021. Valter Antônio costa. prefeito Municipal.
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Amparo da Serra

Prefeitura Municipal
 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2021, 

prc nº 039/2021, preGÃo presenciAL 025/2021. objeto: con-
tratação de empresa especializada em serviços de responsabilidade téc-
nica em engenharia nas áreas de elaboração e/ou análise e /ou aprova-
ção de projetos e na fiscalização e /ou execução de serviços e obras de 
engenharia de prefeitura Municipal de Amparo do serra, de acordo com 
as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. contratado: ros 
consuLToriA, proJeTos e consTruÇÕes LTDA. Vigência 
Do Aditivo: até 31/07/2022. Amparo do serra, 29/12/2021 – José edu-
ardo Barbosa couto – prefeito Municipal.

3 cm -29 1574685 - 1

Andradas

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 336.243/21
Torna público o extrato de contrato BF nº 336.243/2021 com o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais s.A. assinado em 17/12/2021, 
no valor de r$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais) com recursos do 
proGrAMA BDMG susTenTABiLiDADe.

Andradas, 29 de dezembro de 2021
seção de contratos, convênios e patrimônio
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Andrelândia

Prefeitura Municipal

AVISO DE RESULTADO
27° EDITAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES 
PRÉ ADMISSIONAIS DO CONCURSO 001/2019.

o prefeito de Andrelândia, torna público o resultado dos exames 
pré-admissionais, conforme item 15 do edital do concurso público 
001/2019. A lista dos candidatos está disponível no site oficial do muni-
cípio, estando ApTA somente a candidata Vania cristina de souza silva 
– Aux. Administrativo iii – 8º lugar e os demais AusenTes. os recur-
sos relacionados deverão ser entregues na sede da sec. de Fazenda e 
Administração, situada a rua Jose Bernardino 77, centro em Andre-
lândia (MG), no horário de 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, no prazo 
máximo de três dias úteis, contados publicação deste, conforme item 
15.1.10 do edital. informaçõe: www.andrelandia.mg.gov.br. Andrelân-
dia – 29/12/21 – Francisco rivelli – prefeito Municipal.

3 cm -29 1574670 - 1

Barão de Cocais

Prefeitura Municipal

ADJUDICA E HOMOLOGA O PROCESSO Nº 0117/2021, 
sequência nº 014/2021, sendo uma concorrência pública do tipo 
Menor preço por Lote, sob regime de empreitada por preço unitário, 
cujo objeto é a contratação de empresas especializadas para reforma 
e ampliação das escolas municipais, Maria da Glória Tavares cha-
monge, professora norma das Graças Horta, nossa senhora do rosá-
rio e rosina rodrigues soares da silva, visando a contratação das 
empresas: eDiFicAr eMpreenDiMenTos e consTruÇÕes 
LTDA ao valor r$ 2.363.897,27 referente ao LoTe 01; consTru-
TorA Hr DoMínio LTDA ao valor r$ 3.114.741,96 referente ao 
LoTe 02; sTer enGenHAriA LTDA ao valor r$ 3.059.451,24 
referente ao LoTe 03 e roMAnA enGenHAriA LTDA ao valor 
r$ 2.229.651,96 referente ao LoTe 04. A íntegra do Termo de Homo-
logação e Adjudicação encontram-se disponíveis no sítio eletrônico do 
município. Barão de cocais, 29 de dezembro de 2021. Décio Geraldo 
dos santos – prefeito Municipal.

4 cm -29 1574909 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
 NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05-002/2016.

 processo nº 45/2016 – Dispensa nº 05/2016. Data da Assinatura: 
22/12/2021. partes: pMBc X eLZA MAriA sAnTos MoTTA BiT-
TencourT. objeto: Fica alterada a cláusula Terceira do contrato, 
restando convencionado sua prorrogação por 12 (doze) meses, encer-
rando-se em 31/12/2022. em razão do acumulado dos 60 meses do con-
trato (05/2016 a 04/2021), fica o valor do aluguel reajustado no período 
de 05/2016 a 04/2020 segundo o índice iGp-M, equivalente a 22,06%, 
passando de r$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para r$ 1.464,81 (mil 
quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos). o perí-
odo corresponde a 05/2020 a 04/2021 fica reajustado segundo o índice 
inpc, equivalente a 7,59%, passando o valor do aluguel de r$ 1.464,81 
(mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) para 
r$ 1.576,01 (mil quinhentos e setenta e seis reais e um centavo). o 
termo encontra-se disponível na íntegra no portal do Município - www.
baraodecocais.mg.gov.br – Licitação – nº da Dispensa – Aditivos.
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Belo Horizonte

Companhia Urbanizadora de 
Belo Horizonte - URBEL

AVISO DA LICITAÇÃO URBEL/ SMOBI CC 012/2021
PROCESSO N.º 01-046.996/21-24.

objeto: elaboração de Anteprojetos, projetos Básicos e projetos exe-
cutivos de Implantação de Edificações para o reassentamento das famí-
lias removidas em função de intervenções para redução do risco de 
inundações nas bacias dos córregos cachoeirinha, pampulha e onça, 
em área no bairro Dom silvério.
Modalidade: concorrência.
Tipo de licitação: Menor preço, aferido de forma global.
regime de execução: empreitada por preço unitário.
Data do julgamento: dia 08 de março 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, 29 de dezembro de 2021.
Josué costa Valadão

secretário Municipal de obras e infraestrutura
6 cm -29 1575030 - 1

Brasília de Minas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO 020/2021

 Aviso de intenção - o Mun. de Brasília de Minas/MG torna público 
o interesse em aderir à Ata de registro de preço 045/2021, oriunda do 
pregão eletrônico 020/2021 e proc. Lic. 052/2021, do cisrec, cujo 
objeto é rp com vistas a eventual aquisição de veículos de transporte 
escolar diário de estudantes, denominado de ônibus rural escolar (ore) 
e ônibus escolar acessível (onureA). Fornecedor: san Marino oni-
bus Ltda, cnpJ: 93.785.822/0001-06. prefeito Mun. Marcus Vinicius 
Ferreira carvalho.

2 cm -29 1574716 - 1

Buenópolis

Prefeitura Municipal
DECRETO 93 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Declara estado de calamidade pública no Município de Buenópolis 
- MG afetado por fortes chuvas que ocasionaram graves inundações 
descritas no coBrADe 1.2.1.0.0, conforme a instrução normativa 
MDr nº 36/2020.
o prefeito do Município de Buenópolis, no uso de suas atribuições 
legais, consubstanciado no inciso X do Artigo 77 da Lei orgânica do 
Município e, consiDerAnDo: i – As fortes chuvas que atingiram 
o Município de Buenópolis – MG, em 22 de Dezembro de 2021, as 
17 horas, com duração de aproximadamente 2h30min, o que ocasio-
nou inundações em vários pontos da cidade. ii- Que em decorrência do 
referido evento ocorreram várias inundações em residências da Zona 
urbana do Município de Buenópolis, e que são necessárias a interven-
ção da Assistência social e Defesa civil, e secretária de obras e Lim-
peza urbana para avaliação dos danos e sua resposta imediata a dirimir 
os mesmos; iii – Que a fundamentação deste ato, com o detalhamento 
do desastre, consta em parecer Técnico da Defesa civil do Municí-
pio de Buenópolis -MG favorável à declaração da situação de anorma-
lidade, conforme disposto no § 2º do Art. 2º da instrução normativa 
MDr nº 36 de 04 de dezembro de 2020.
DecreTA: Art. 1º. Fica declarada o estado de calamidade pública, 
nas áreas do Município de Buenópolis – MG, registradas no Formulá-
rio de informações do Desastre – FiDe e demais documentos anexos 
a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como 
inundação – coBrADe - 1.2.1.0.0, conforme o anexo V da instru-
ção normativa MDr nº 36/2020. Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de 
todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa 
civil do município, nas ações de resposta ao desastre e reconstrução 
das áreas afetadas. Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários e 
a realização de campanhas de arrecadação de recursos para reforçar as 
ações de resposta ao desastre, com o objetivo de assistir a população 
afetada pelo desastre, sob a coordenação da Defesa civil do município. 
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos Xi e XXV do artigo 
5º da constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas 
e os agentes de proteção e defesa civil, diretamente responsáveis pelas 
ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a: i – aden-
trar em residências para prestar socorro ou para determinar a pronta 
evacuação; ii – usar de propriedade particular, no caso de iminente 
perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se hou-
ver dano. parágrafo único: será responsabilizado o agente de proteção 

e defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obri-
gações, relacionadas com a segurança global da população. Art. 5º. De 
acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, 
por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente 
localizadas em áreas de risco de desastre. § 1º. no processo de desapro-
priação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que 
ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. § 2º. sem-
pre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas 
em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das 
edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade. Art. 6º. 
com fulcro no inciso Viii do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, sem prejuízo das disposições da Lei de responsabilidade Fiscal 
(Lc 101/2000), é dispensável a licitação nos casos de emergência ou 
de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continui-
dade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para 
aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergen-
cial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam 
ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de 
ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação 
dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada 
com base no disposto no citado inciso. Art. 7º. este Decreto tem vali-
dade por 90 (noventa) dias e entra em vigor na data de sua publicação. 
reGisTre-se, puBLiQue-se, cuMprA-se. Buenópolis – MG, 22 
de Dezembro de 2021. célio santana - prefeito Municipal.
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Caeté

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº078/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 31/2017

o sAAe de caeté/MG e a eMpresA JornALísTicA opiniÃo-Me 
cnpJ/MF nº 25.191.800/0001-68. objeto: prorrogar a vigência contra-
tual até 01/12/2022, referente a prestação de serviços de publicação 
de matéria de interesse institucional, publicitário ou oficial da Autar-
quia. Fundamento: Tomada de preços nº 031/2017, conforme a Lei 
nº8.666/93 e suas posteriores alterações- Dotação: orçamento 2021 da 
Autarquia-caeté/MG,01/12/2021-eskárlate Juliana de Andrade-Dire-
tora Administrativa.
eXTrATo Do 1º TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº 050/2020 
DA DispensA De LiciTAÇÃo nº 021/2020-o sAAe de caeté/
MG e a empresa Wenderson silva peixoto de Mello - Me - cnpJ nº 
30.968.913/0001-67. objeto: prorrogar a vigência contratual, por mais 
12 meses, até 02/12/2022, para a prestação de serviços de desloca-
mento utilizando veículo táxi. Fundamento: Dispensa de Licitação nº 
021/2020, conforme a Lei nº8.666/93 e suas posteriores alterações - 
Dotação: orçamento 2021 da Autarquia-caeté/MG, 02/12/2021-eskár-
late Juliana de Andrade-Diretora Administrativa.
eXTrATo Do 2º TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº063/2019 
DA DispensA De LiciTAÇÃo nº 011/2019-o sAAe de caeté/
MG e a empresa Governo Web soluções públicas Ltda, cnpJ/MF nº 
29.926.863/0001-76. objeto: inserção de cláusula de reajuste, prorro-
gar a vigência contratual até 09/12/2022 e reajustar em 10,958520% o 
valor do item 02 contratado, conforme inpc/iBGe acumulado dos últi-
mos 12 meses, referente a prestação de serviços de cessão de licença 
e direito de uso de software-web. Fundamento: Dispensa de Licitação 
nº011/2019, conforme a Lei nº8.666/93 e suas posteriores alterações- 
Dotação: orçamento 2021 da Autarquia-caeté/MG,09/12/2021-eskár-
late Juliana de Andrade-Diretora Administrativa.
eXTrATo De ADJuDicAÇÃo Do preGÃo presenciAL nº 
009/2021-o sAAe de caeté/MG, adjudica o objeto do pregão presen-
cial nº009/2021 à empresa orGAniZAcÃo eMY LTDA-epp,cnpJ/
MF nº23.314.651/0001-51, no valor de r$59.900,00 (cinquenta e nove 
mil e novecentos reais) referente à contratação de prestação de servi-
ços, com fornecimento de materiais, para construção de muro de alve-
naria na eTA Vila das Flores em caeté/MG. Fundamento:Lei nº10.520 
de 17/07/2002, o Decreto Federal nº3.555/2000 que institui a moda-
lidade pregão, subsidiariamente,pela Lei nº8.666/93 de 21/06/93, Lc 
nº123 de 14/12/2006 e Lc nº147 de 07/08/2014,com suas posteriores 
alterações-caeté/MG,22/12/2021-cíntia soares Félix-pregoeira.
eXTrATo De HoMoLoGAÇÃo Do preGÃo presenciAL 
nº 009/2021-o sAAe de caeté/MG, homologa o resultado do pre-
gão presencial nº009/2021 e adjudica o objeto à empresa orGAni-
ZAcÃo eMY LTDA-epp,cnpJ/MF nº23.314.651/0001-51, no valor 
de r$59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais)-referente 
à contratação de prestação de serviços, com fornecimento de mate-
riais, para construção de muro de alvenaria na eTA Vila das Flores 
em caeté/MG. Fundamento: Lei nº10.520 de 17/07/2002; Decreto 
Federal nº3.555/2000, que institui a modalidade pregão; Lei nº8.666 
de 21/06/93 e suas posteriores alterações; Lc nº123 de 14/12/2006 e; 
Lc nº147 de 07/08/2014-caeté/MG,23/12/2021-eskárlate Juliana de 
Andrade-Diretora Administrativa.
eXTrATo De conTrATo nº038/2021 Do preGÃo presen-
ciAL nº009/2021-o sAAe de caeté/MG e a empresa organiza-
ção emy Ltda - cnpJ nº 23.314.651/0001-51.objeto: contrata-
ção de prestação de serviços, com fornecimento de materiais, para 
construção de muro de alvenaria na eTA Vila das Flores em caeté/
MG. Valor: r$59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais). 
Vigência:28/12/2021 até 28/04/2022-Fundamento:pregão presencial 
nº009/2021 conforme o que preceitua a Lei nº10.520 de 17/07/2002, 
o Decreto Federal nº3.555/2000 que institui a modalidade pre-
gão, subsidiariamente,pela Lei nº8.666/93 de 21/06/93,Lc nº123 de 
14/12/2006 e Lc nº147 de 07/08/2014,com suas posteriores alterações- 
orçamento 2021 da Autarquia-caeté/MG,28/12/2021-eskárlate Juliana 
de Andrade-Diretora Administrativa.
eXTrATo Do 4º TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº081/2017 
DA DispensA De LiciTAÇÃo nº 020/2017-o sAAe de caeté/MG 
e a empresa cemig Distribuição s.A - cnpJ nº 06.981.180/0001-16. 
objeto: prorrogar a vigência contratual, por mais 12 meses, até 
29/12/2022, referente a prestação de serviços de fornecimento de ener-
gia elétrica. Fundamento: Dispensa de Licitação nº 020/2017, conforme 
a Lei nº8.666/93 e suas posteriores alterações - Dotação: orçamento 
2021 da Autarquia-caeté/MG, 29/12/2021-eskárlate Juliana de Andra-
de-Diretora Administrativa.
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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 320211229195808021.


