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Barão de Cocais

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS

CONTRATO Nº 03-005/2023. 
Data da Assinatura: 23/03/2023. partes: pMBc X pLAnus eVen-
Tos LTDA. objeto: contratação por inexigibilidade da planus even-
tos, para desenvolver, coordenar, gerenciar e executar ensino e aperfei-
çoamento dos fundamentos da modalidade de voleibol, promovendo 
inserção social, incentivo a pratica esportiva como instrumento de 
melhoria da qualidade de vida e de promoção da cidadania a meno-
res carentes do município. Além de uma avaliação da representação da 
cidade de Barão de cocais em competições como: campeonato mineiro 
de voleibol, liga mineira de futebol, torneios internúcleos, festivais e 
outras competições do gênero de acordo com a evolução dos trabalhos 
que serão desenvolvidos. Valor: r$47.700,00 (quarenta e sete mil e 
setecentos reais). o contrato encontra-se disponível na íntegra no por-
tal do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br – Licitação – inex nº 
001/23 – contratos.

4 cm -27 1768228 - 1

Belo Horizonte

Companhia Urbanizadora 
de Habitação de Belo 
Horizonte - URBEL

 AVISO DA LICITAÇÃO URBEL/ SMOBI RDC 10.001/2023
 processo nº.: 01-009.097/23-49 objeto: serviços e obras de urbaniza-
ção dos Becos caraça e Vasconcelos, relativas aos projetos conquista-
dos pelo empreendimento n.º 20, do programa orçamento participativo 
op 2013/2014, na Vila Marçola. 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 09h do dia 25 
de abril de 2023.julgamento das propostas: a partir das 09h do dia 25 
de abril de 2023.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://comprasgo-
vernamentais.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, 22 de março de 2023.
Leandro césar pereira

 secretário Municipal de obras e infraestrutura
6 cm -24 1767406 - 1

Betim

Câmara Municipal
 PAC CMB0041/2023 – CONCORRÊNCIA 002/2023. 

objeto: prestação de serviços técnicos de publicidade visando elabo-
ração de projetos e campanhas institucionais. A comissão permanente 
de Licitação - cpL comunica aos interessados que realizará licitação 
na modalidade concorrência para contratação de empresa presta-
dora de serviços técnicos de publicidade. Disponibilidade financeira: 
r$3.000.000,00. os interessados poderão ter acesso ao edital através 
do ‘site’ www.camarabetim.mg.gov.br ou através de cópia reprográfica 
disponível na Diretoria Geral, à rua rio de Janeiro, 330, 2º andar, cen-
tro, Betim-MG, das 13h às 16h. A abertura ocorrerá no dia 19/05/2023. 
regina Maria de Almeida – presidente da cpL-cMB.

3 cm -27 1767956 - 1

Biquinhas

Prefeitura Municipal
PL 025/23 – PP 007/23

Tipo Menor preço. objeto: serviços de assessoria e consultoria jurídi-
ca-ambiental, acompanhando o trâmite procedimental dos processos de 
licenciamento ambiental municipal, elaborando pareceres para os refe-
ridos processos e recursos às autoridades municipais, bem como asses-
soria jurídica em matérias afetas à Lei orgânica Municipal. obtenção 
do edital: www.biquinhas.mg.gov.br. credenciamento: de 09:00 às 
10:00 do dia 12/04/2023 e abertura às 10:00 (Horário de Brasília) do 
dia 12/04/2023. informações pelo e-mail: licitação@biquinhas.mg.gov.
br. Adilson Xavier da silva – pregoeiro

3 cm -27 1767832 - 1

Boa Esperança

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023. 
Tipo: Menor preço por item. objeto: registro de preços para aquisição 
futura e parcelada de ferramentas para uso na construção civil, desti-
nados à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações cons-
tantes do edital e anexos.Data entrega das propostas: até 11/04/2023 às 
09:00 horas. o edital e anexos poderão ser obtidos no site da prefeitura 
Municipal: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes ou na plataforma 
de Licitações: www.ammlicita.gov.br. informações: (35) 3851-0314. 
Hideraldo Henrique silva, prefeito Municipal.

2 cm -27 1768204 - 1

Bocaina de Minas

Prefeitura Municipal
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 

N° 17/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2023. 
objeto: Aquisição de patrulha mecanizada (pá carregadeira e retroesca-
vadeira) para melhoria da infraestrutura rural do Município, de acordo 
com o Convênio Nº 0313/2022, firmado com a Secretaria de Estado de 
Agricultura, pecuária e Abastecimento - seApA - MG, conforme con-
dições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do 
Edital e seus anexos. Tendo em vista a retificação do edital em função 
de acolhimento de impugnação, a sessão pública deste pregão eletrô-
nico fica remarcada para dia13/04/2023 ás09 horas, no endereço eletrô-
nico www.portaldecompraspublicas.com.br. permanecem inalteradas 
as demais condições do edital. Gilmar de oliveira Barbosa Arantes. 
pregoeiro. Bocaina de Minas- MG, 27 de março de 2023. 

3 cm -27 1768166 - 1

Bonfim

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2023

proceDiMenTo De LiciTAÇÃo nº 127/2023 A prefeitura Muni-
cipal de Bonfim/MG torna público o PROCEDIMENTO DE LICI-
TAÇÃo nº 127/2023, preGÃo presenciAL nº 061/2023, para 
aquisição de mobiliários e equipamentos escolares, destinados ao 
atendimento de alunos matriculados em escolas da rede municipal de 
ensino, conforme convênio n.º 1261000025/2022, firmado entre a SEE 
de Minas Gerais e o Município de Bonfim/MG, edital e seus anexos. 
DATA: 12/04/2023 às 13h30min. edital disponível na prefeitura de 
Bonfim. Tel: (31) 3576-1318, e-mail licitabonfim@yahoo.com.br e site 
www.prefeiturabonfim.mg.gov.br

3 cm -27 1768191 - 1

Bonito de Minas

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 008/2023 

processo Licitatório nº: 027/2023. objeto: Aquisição de relógios 
de ponto. envio das propostas para o site www.bll.org.br até o dia 
11/04/2023 as 09hrs00min Editais na integra no site oficial do Municí-
pio www.bonitodeminas.mg.gov.br. Maiores informações: licitacao@
bonitodeminas.mg.gov.br.

TerMos ADiTiVos
primeiro termo aditivo de vigência dos contratos n°: 109 e 110/2022 do 
processo n°: 097/2022 – Tomada de preços n°: 010/2022. celebrado 
com a empresa sos eMp´reenDiMenTos e serViÇos LTDA, 
cnpJ nº 10.385.700/0001-03. objeto: execução de obra de constru-
ção de uma ponte sobre o rio Flexeira, na comunidade Flexeira, bem 
como prestação de serviços de reforma da ponte de transposição do rio 
Borrachudo, comunidade de rancharia. nova vigência: 17/03/2023 a 
16/07/2023.
primeiro termo aditivo de vigência do contrato n°: 018/2022 do pro-
cesso n°: 014/2021 – chamada pública n°: 002/2021. celebrado com 
a empresa BiAncA AnDrADe serViÇos MÉDicos LTDA, cnpJ 
n° 44.136.285/0001-68. objeto: prestação de serviços médicos. Valor 
do aditivo r$ 230.400,00, passando o valor global para r$ 460.800,00. 
nova vigência: 21/02/2023 a 20/02/2024.
segundo termo aditivo de vigência do contrato n°: 029/2021 do pro-
cesso n°: 014/2021 – chamada pública n°: 002/2021. celebrado com 
a empresa nunes BArBosA serViÇos MÉDicos LTDA, cnpJ 
n° 40.910.786/0001-07. objeto: prestação de serviços médicos. Valor 
do aditivo r$ 230.400,00, passando o valor global para r$ 706.000,00. 
nova vigência: 27/02/2023 a 26/02/2024.
Terceiro termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato n°: 
015/2020 do processo n°: 022/2020 - Dispensa n°: 007/2020. cele-
brado com o sr. reGinALDo GonÇALVes De pAuLA, cpF n° 
016.062.486-00. objeto: Locação de imóvel. novo valor global r$ 
33.600,00. nova vigência: 08/03/2023 a 07/03/2024.
primeiro termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato n°: 
016/2022 do processo n°: 012/2022 - Dispensa n°: 007/2022. celebrado 
com o sr. ADeLson ALMeiDA oLiVeirA, cpF n° 046.363.546-99. 
objeto: Locação de imóvel. novo valor global r$ 19.200,00. nova 
vigência: 16/03/2023 a 15/03/2024.

8 cm -27 1768130 - 1

Brasília de Minas

Prefeitura Municipal
 TP Nº 03/2023

 Aviso de Licitação - Tp nº 03/2023 - contratação de empresa para exe-
cução de construção de praça pública. sessão: 13/04/2023 às 08h30min. 
edital site www.brasiliademinas.mg.gov.br e e-mail licitacao@brasilia-
deminas.mg.gov.br. presidente da cpL: cristiane Mendes Ferreira.
 4° ADiTiVo Do conTrATo 29/20 - extrato de Aditivo - proc. 
26/2020 - pp 14/2020 - contratação de empresa espec. para prest. de 
serv. de manutenção do parque de iluminação pública do município de 
Brasília de Minas, compreendendo a execução de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva, mediante fornecimento de materiais, mão 
de obra, equipamentos e ferramentas. contratada: Damasceno constru-
ções Ltda-epp. Vigência: 31/03/2024.
 4° ADiTiVo Do conTrATo 01/22 - proc. 151/21 - Tp 04/21 - con-
tratação de empresa espec. para prest. de serv. de reforma do centro 
Administrativo do município de Brasília de Minas. contratada: rodri-
gues construções e Transporte eireli. Vigência: 10/06/2023.
 1° ADiTiVo Do conTrATo 36/22 - proc. 34/22 - pp 017/22 - con-
tratação de empresa para prestação de serviços de transporte de profes-
sores do campus da unimontes de Montes claros/MG para o campus 
da unimontes de Brasília de Minas/MG. contratada: Luciene Andrade 
dos santos - Me. Vigência: 12/04/2024.

5 cm -27 1768226 - 1

Braúnas

Prefeitura Municipal
RETIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2023.

objeto: registro de preços para eventual e futura aquisição de equipa-
mentos e periféricos de informática. nova data de abertura: 12/04/2023 
as 9:30hrs. Edital e retificação disponíveis no site www.braunas.
mg.gov.br link licitações. Matheus Henrique Macieira. pregoeiro.

1 cm -27 1768146 - 1

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023
objeto: serviços de medicina veterinária, para castração de cani-
nos e felinos e chipagem, em atendimento à secretaria Municipal de 
saúde, recursos da emenda parlamentar 36000385029/2021-00. Aber-
tura: 11/04/2023 as 10hrs. edital no site www.braunas.mg.gov.br link 
licitações. informações: licitacao@braunas.mg.gov.br. Braúnas-MG, 
27/03/2023. Matheus Henrique Macieira. pregoeiro.

2 cm -27 1767867 - 1

Brumadinho

Prefeitura Municipal
CONTRATO 016/2020 

Torna público o extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 016/2020. 
objeto contratação de empresa de serviço para análise e emissão de 
parecer técnico nos cálculos apresentados nos processos judiciais. 
para fins de reajuste sobre o Índice e prorrogação de prazo. Valor total 
r$ 27.198,00 prazo 12 meses empresa: FáBio DiAs DA siLVA – 
Me cnpJ 33.267.876/0001-58. Avimar de Melo Barcelos/prefeito 
Municipal.

2 cm -24 1767349 - 1

 CONTRATO 079/2022 
Torna público o extrato do 1° termo aditivo ao contrato nº 079/2022. 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços continuados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de 
ar condicionado. Empresa: TJ AR CONDICIONADO LTDA. Para fins 
de aumento de quantitativo. Valor estimado: r$133.892,80. Avimar de 
Melo Barcelos/prefeito Municipal.

2 cm -27 1768162 - 1

INTENÇÃO DE ADESÃO ATAS RP 10/22 
E 11/22 - PP 17/22 PL 79/22 

Gerenc Munic. itabirinha obj aq. equip e materiais tabela renem. 
Detentoras comercial soares & Mota Ltda e Lider Distrib Móveis 
equip p saúde Ltda.Avimar M Barcelos/pref

1 cm -27 1768169 - 1

ABERTURA DE LICITAÇÃO PE 22/2023 
pA 74/2023. registro preços para aquisição de epi. Abertura 20/04/23 
as 9:00 horas. Walison Luiz da silva - secretário de obras.

1 cm -27 1768164 - 1

ADIAMENTO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
- CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2023.

 Objeto: Contratação de empresa para fins de outorga de concessão para 
prestação de serviço de transporte coletivo urbano de Brumadinho. 
nova Data de abertura: 15/05/2023 as 9h. A alteração de deve devido a 
alteração no Anexo 04- parâmetros econômicos. Ver site: www.bruma-
dinho.mg.gov.br – Walison Luiz da silva- secretário de obras.

2 cm -27 1768163 - 1

 PE 05/2023
republicação por erro material: Matéria publicada na edição de 
24/03/2023 página: 03 - Homologação pe 05/2023 pA 08/2023. 
objeto: Aquisição de ferramentas elétricas, para atender a secreta-
ria de obras, mediante fornecimento único. Vencedores: LuDiMiLA 
ApAreciDA De souzA cnpJ: 27.054.061/0001-98 item: 01 e 03 
Valor total: r$ 25.466,80; MAsTerinFor coM. e sup. De inFor-
MáTicA – cnpJ: 19.454.333/0001-19 Lote: 02, 09, 10, 18, 36, 37 e 
38 Valor total: 45.036,00; ATiVA DisTriBuiDorA LTDA – cnpJ: 
45.691.332/0001-06 Lote: 04, 05, 08, 15, 22 e 24 Valor total: r$ 
51.284,00; LYron inForMATicA LTDA cnpJ: 15.427.657/0001-07 
Lote: 11 e 12 Valor total: r$ 8.498,00 e inFo TecK coM. e serVi-
Ços De in F. LTDA – cnpJ: 34.402.902/0001-76 Lote: 13 e 14 Valor 
total: r$ 29.704,60 - Valor global: r$ 159.989,40 – Alcimar Barce-
los – prefeito

4 cm -24 1767350 - 1

Cabo Verde

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PRC 94/2023 TP 08/2023

contratação de empresa para realização da obra de construção de 
alambrado no entorno do centro de eventos de cabo Verde, situado 
no Bairro rural ribeirão são José. Data: 13/04/2023 – 09hs30min 
publicado na íntegra no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no 
site https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg e no site www.cabo-
verde.mg.gov.br na data de 28/03/2023.

2 cm -27 1768210 - 1

Caetanópolis

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

A prefeitura M. de caetanópolis/MG, torna público que fará reali-
zar processo Licitatório nº 004/2023, pregão eletrônico nº 003/2023. 
objeto: “Aquisição de 02 Geradores de energia carenado para aten-
der as necessidades dos postos de saúde do município”. Data de aber-
tura das propostas: 13/04/2023 às 08:00h, na plataforma de Licitações 
Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). Maiores informações: tel.
(31)3714-7399, edital Disponível: www.caetanopolis.mg.gov.br e 
www.licitardigital.com.br.

secretário M. de Administração: carlos Lúcio pinto Júnior.
3 cm -27 1767749 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023
A prefeitura M. de caetanópolis/MG, torna público que fará reali-
zar processo Licitatório nº 026/2023, pregão presencial nº 006/2023, 
registro de preços. objeto: contratação de empresa para o forneci-
mento de materiais a serem utilizados na conservação de logradouros; 
prédios públicos das secretarias Municipais; poços artesianos urbanos/
rurais e manutenção da rede de esgoto municipal. Data de recebimento 
e abertura de envelopes: 14/04/2023 às 08:00hs, na sala de Licitações, 
situada na Av: Francisco Mascarenhas Ferreira, 159, centro. Maio-
res informações: tel.(31)3714-7399, e-mail:licitacoes@caetanopolis.
mg.gov.br; edital disponível: www.caetanopolis.mg.gov.br.

 secretário M. de Administração: carlos Lúcio pinto Júnior.

3 cm -27 1767854 - 1

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
A prefeitura Municipal de caetanópolis/MG, torna público que 
fará realizar processo Licitatório nº 027/2023, Tomada de preços nº 
005/2023. objeto: contratação de empresa especializada de engenha-
ria e/ou Arquitetura, para construção de Muro no ponto de Apoio da 
Assistência social, de acordo com o edital e seus anexos. Visita técnica 
até dia 14/04/2023 às 15h. cadastro até 12/04/2023, das 7h às 15h. Data 
recebimento e abertura de envelopes: 17/04/2023 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.

carlos Lúcio pinto Júnior, secretário M. de Administração.

3 cm -27 1767967 - 1

Caiana

Prefeitura Municipal

 ADESÃO ATA SRP (CARONA) – PROCESSO 
N.º 044/2023 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2023

o Município de caiana-MG, torna público nos termos da Lei 10520/02 
e Lei 8.666/93 o interesse em aderir a ata de registro de preço – pregão 
presencial nº 091/2022 Associação dos Municípios da Microrregião 
do Médio sapucaí - Amesp,cujo objeto é adesão (carona) ao pregão 
presencial nº 091/2022 – contratação de contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de brinquedos pedagógicos e playgroun– 
empresa Vale comércio de produtos para a educação Ltda – cnpj n.º 
14.733.870/0001-84- com sede rua nelson cesar de oliveira, 99 - Jd. 
das industrias - são José dos campos - sp - cep: 12240220.

3 cm -27 1767845 - 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 320230327210446022.


