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Ataléia

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2022
carta convite nº.005/2022 contrato nº015/2022, objeto: contratação 
de empresa para construção de ponte no rio são Mateus no distrito de 
Fidelândia Município de Ataléia/MG. Convênio SICONV n° 908313 
– operação n° 1074309-02, celebrando com o Governo Federal – atra-
vés da caixa econômica Federal. contratada: consTruTorA AnA-
sArio GoMes eireLi LTDA, cnpJ nº 42.007.135/0001-29.  Valor 
Global do contrato R$305.923,43. Vigência: 22/03/2022 a 31/12/2022. 
Demais informações estão disponíveis no edifício sede da prefeitura 
Municipal de Ataléia, sala da cpL, localizada na rua Governador Vala-
dares, 112, centro – cep: 39.850-000, Ataléia/MG. Gilson Botelho 
Bastos – prefeito do Município.

3 cm -22 1611318 - 1

Barão de Cocais

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO

- CONTRATO Nº 03-006/2022. PROCESSO Nº 73/2021 
pregão eletrônico nº 39/2021. Data da Assinatura: 21/03/2022. partes: 
pMBc X conTrAnsin inDÚsTriA e coMÉrcio LTDA. objeto: 
contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação 
de sinalização semafórica inteligente em 3 (três) cruzamentos do Muni-
cípio de Barão de cocais. Valor: r$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e 
quatro mil reais). o contrato encontra-se disponível na íntegra no por-
tal do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br – Licitação – nº do 
pregão – contratos.
- conTrATo nº 03-007/2022. Dispensa de Licitação – art. 24, 
inciso ii. Data da Assinatura: 21/03/2022. partes: pMBc X LucAs 
AuGusTo reis nepoMuceno. objeto: contratação de empresa 
para elaboração de laudo de avaliação de imóvel, de acordo com as 
normas da ABnT – Associação Brasileira de normas Técnicas. Valor: 
r$ 27.550,00 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta reais). o con-
trato encontra-se disponível na íntegra no portal do Município - www.
baraodecocais.mg.gov.br – Arquivos para download – categorias 
– contratos.

4 cm -22 1611531 - 1

 HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2022
pregão eletrônico nº 013/2022, do tipo menor preço por item, para 
registro de preço para contratação de empresa especializada visando 
futura e eventual aquisição de polpa de fruta para atendimento à 
merenda escolar, conforme especificações e quantidades detalhadas 
no Termo de Referência. Empresas vencedoras: ALPHA & OMEGA 
coMerciAL LTDA - Me com valor total estimado de r$ 55.900,00 
(cinquenta e cinco mil e novecentos reais) e FruTo De MinAs 
inDÚsTriA e coMÉrcio LTDA - epp com valor total estimado 
de r$ 69.980,00 (sessenta e nove mil e novecentos e oitenta reais). 
A ata da sessão pública, bem como a Adjudicação e Homologação 
encontram-se disponíveis na íntegra no portal do Município - www.
baraodecocais.mg.gov.br - Licitações - pe 13/2022 - resultado. Barão 
de cocais, 22 de março de 2022. rodinelly Jordane Fonseca Gomes - 
secretário Municipal de educação.

4 cm -22 1611792 - 1

Barbacena

Prefeitura Municipal
AVISO DE PRAZO DE ENCERRAMENTO DE 

CREDENCIAMENTO – IL 003/2022 – PRC 153/2021.
 OBJETO: Credenciamento de Pessoas Jurídicas Interessadas em firmar 
contrato com o sistema Único de saúde – sus – de Barbacena - MG. 
O credenciamento cuja data de abertura se deu em 10/03/2022, ficará 
aberto até o dia 11/04/2022, às 17 horas. informações: licitacao@barba-
cena.mg.gov.br – Marcos Vinícius do carmo – presidente da comissão 
permanente de Licitação. 

2 cm -22 1611783 - 1

Barra Longa

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022. AVISO DE LICITAÇÃO

Através do Pregoeiro Oficial, faz tornar público que irá realizar lici-
tação, maior preço por item. oBJeTo: exploração de espaço público 
com finalidade de pastagem, imóvel denominado como “Fundão” no 
município de Barra Longa/MG, para atender as demandas da secretaria 
de obras, transporte e serviços públicos, cuja entrega dos envelopes 
será: 07/04/2022 às 08:30 horas, no prédio da sede da prefeitura, situ-
ada na rua Matias Barbosa, nº 40, centro. o edital poderá ser retirado 
no site www.barralonga.mg.gov.br. Felippe Lucas santos de oliveira, 
Pregoeiro Oficial. Barra Longa/MG, 22 de março de 2022.

3 cm -22 1611468 - 1

Belo Horizonte

Câmara Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022
 A câmara Municipal de Belo Horizonte torna público, para conheci-
mento dos interessados, que realizará, a partir das 10:00 horas do dia 05 
de abril de 2022, pelo site www.comprasnet.gov.br, licitação na moda-
lidade pregão eletrônico, tendo por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de implantação de sistema de 
captação, transmissão, armazenamento e publicação de sinais de áudio 
e vídeo pela internet de forma híbrida com participantes no ambiente 

da cMBH e remoto simultaneamente, em tempo real, incluindo a dis-
ponibilização de estrutura necessária, durante o prazo do contrato, em 
locais de instalação pré-determinados, no âmbito da câmara Munici-
pal de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital. o texto integral do edital (contendo todas as 
informações sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessa-
dos na internet, nos sites www.comprasnet.gov.br, (utilizando-se para 
pesquisa o código uAsG nº 926306) e www.cmbh.mg.gov.br (link 
Transparencia>Licitacoes) onde poderão ser obtidos esclarecimentos 
adicionais. Frisa-se que, conforme consta na Folha de rosto do edi-
tal, ao presente pregão aplica-se a Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei 
Federal nº 8.666/1993, a Lei complementar Federal nº 123/2006 e a 
portaria nº 15.477/2014.

 Belo Horizonte, 22 de março de 2022.
 FABiAnA MirAnDA presTes – pregoeira

5 cm -22 1611374 - 1

Belo Oriente

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022. 

Aviso de Licitação. pregão eletrônico nº 05/2022 - processo Licita-
tório nº 033/2022. objeto: registro de preços para futura e eventual 
aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das diversas secre-
tarias, para uso em confraternização, conferências, reuniões, eventos 
extracurriculares, seminários, festividades, em atendimento às necessi-
dades da prefeitura Municipal de Belo oriente. Abertura das propostas 
será no dia 05/04/2022 às 09h00min. o edital poderá ser repassado 
via e-mail mediante solicitação: licitacao@belooriente.mg.gov.br, pelo 
telefone: (31) 3258-2807, (31) 9-9781-1703, poderá ser retirado no site: 
www.belooriente.mg.gov.br ou na Assessoria Técnica de Licitações da 
pMBo. Belo oriente, 22 de março de 2022. Tiaya Alves da silva Matos 
- pregoeira.

3 cm -22 1611400 - 1

Berilo

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de preços nº 003/2022. objeto: contratação de empresa espe-
cializada para construção de cemitério no distrito de Lelivéldia, no 
Município de Berilo/MG, de acordo com o projeto Básico e seus ane-
xos, em atendimento à emenda especial nº 64302/2021. A data prevista 
para realização do certame será 07 de abril de 2022, às 09h00min. Mais 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@berilo.mg.gov.
br, no site: www.berilo.mg.gov.br, pelo telefone: (33) 3737-1172 ou 
diretamente no setor de Licitações da prefeitura Municipal de Berilo/
MG, na praça Doutor Antônio carlos, nº 85, centro, cep: 39640-000. 
Alan eduardo Ferreira Dias - presidente da cpL.
ToMADA De preÇos nº 004/2022. Aviso de Licitação. Tomada 
de preços nº 004/2022. objeto: contratação de empresa especiali-
zada para construção de quadra poliesportiva na escola Municipal da 
comunidade do Vai Lavando, no Município de Berilo/MG, de acordo 
com o Projeto Básico e seus anexos, conforme Convênio de Saída 
nº 1261000276/2022/see da secretaria de estado de educação. A 
data prevista para realização do certame será 08 de abril de 2022, às 
09h00min. Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licita-
cao@berilo.mg.gov.br, no site: www.berilo.mg.gov.br, pelo telefone: 
(33) 3737-1172 ou diretamente no setor de Licitações da prefeitura 
Municipal de Berilo/MG, na praça Doutor Antônio carlos, nº 85, cen-
tro, cep: 39640-000. Alan eduardo Ferreira Dias - presidente da cpL.

5 cm -22 1611619 - 1

Bias Fortes

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 020/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022.
A prefeitura Municipal de BiAs ForTes/MG torna público que 
receberá os envelopes contendo propostas e documentos, na modali-
dade preGÃo presenciALnº 012/2022, até as 12h30min, do dia 
07/04/2022, tipo menor preço por item, para conTrATAÇÃo De 
eMpresA pArA presTAÇÃo De serViÇos De roÇADA e 
LiMpeZA De Bueiros A sereM reALiZADos no Município 
De BiAs ForTes, pelo sistema de registro de preço, conforme Anexo 
i do presente edital. As informações sobre o edital estão à disposição 
dos interessados com a cpL, à rua dos Andradas, 13 – centro - Bias 
Fortes/MG, através do telefone: (32) 3344-1323 ou no e-mail pmbfli-
cita@gmail.com, ou através do site: www.biasfortes.mg.gov.br. A lici-
tação será regida pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posterio-
res, bem como por leis específicas relacionadas ao objeto desta licitação 
e demais condições fixadas neste edital. BIAS FORTES, 22 de março 
de 2022. Mirian de Almeida ribeiro - pregoeira.

4 cm -22 1611587 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 021/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022.

A prefeitura Municipal de BiAs ForTes/MG torna público que 
receberá os envelopes contendo propostas e documentos, na modali-
dade preGÃo presenciALnº 013/2022, até as 14h30min, do dia 
07/04/2022, tipo menor preço por item, para conTrATAÇÃo De 
eMpresA pArA presTAÇÃo De serViÇos De peDreiro, 
serVenTe De peDreiro e De pinTor, pArA uso eM oBrAs 
e repAros A sereM reALiZADos no Município De BiAs 
ForTes, pelo sistema de registro de preço, conforme Anexo i do pre-
sente edital. As informações sobre o edital estão à disposição dos inte-
ressados com a cpL, à rua dos Andradas, 13 – centro - Bias Fortes/
MG, através do telefone: (32) 3344-1323 ou no e-mail pmbflicita@
gmail.com, ou através do site: www.biasfortes.mg.gov.br. A licitação 
será regida pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
bem como por leis específicas relacionadas ao objeto desta licitação e 
demais condições fixadas neste edital. BIAS FORTES, 23 de março de 
2022. Mirian de Almeida ribeiro - pregoeira.

4 cm -22 1611592 - 1

Boa Esperança

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022. 

Tipo Menor preço por item. objeto: registro de preços para aquisições 
futuras e parcelados de materiais hidráulicos diversos, de acordo com 
as necessidades desta municipalidade. entrega dos envelopes até às 
09h:00min de 05/04/2022. edital e anexos no site: www.boaesperanca.
mg.gov.br/licitacoes. informações: (35) 3851-0314. Hideraldo Henri-
que silva, prefeito Municipal.

2 cm -22 1611201 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PROCESSO Nº 74/2022. AVISO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022. 

o serviço Autônomo De água e esgoto do município de Boa espe-
rança - MG, através da pregoeira Juliana Ferreira Tomaz Leite, comu-
nica a abertura do pregão 15/2022 registro de preços para aquisição 
futura e parcelada de materiais de limpeza, copa e cozinha e gêneros 
alimentícios para o dia 06/04/2022 às 08:00 horas. A cópia na íntegra 
do edital poderá ser retirada junto à comissão de Apoio ou através da 
página da internet www.saae.boaesperanca.mg.gov.br ou pelo e-mail 
licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br. Qualquer informação adicio-
nal pelo telefone 35-3851-0559. Boa esperança – MG, 22 de março 
de 2022.

3 cm -22 1611206 - 1

Bocaiuva

Consórcio Intermunicipal 
Multifinalitário Portal do 

Norte - CISPORTAL
PRC Nº 003/22 - PP 01/2022

Torna publico que fara realizar no dia 04/04/22, as 09:00 horas, prc 
Licitatório 003/22, pp n° 01/22, p/ aquisição de veículo de 7 lugares. 
Fone (38) 3251-2822, e-mail:licitação@cisportal.com.br. 

1 cm -22 1611651 - 1

Bonito de Minas

Consórcio Público para o 
Desenvolvimento Regional 
dos Vales do Carinhanha, 

Cochá, Peruaçu, Japoré e São 
Francisco - CIMVALES

PP Nº 001/2022
o consorcio ciMVALes, torna público que realizará licitação obje-
tivando seleção de proposta mais vantajosa para procedimentos de 
“Registro de Preços” para a contratação de empresa para auxiliar no 
gerenciamento do abastecimento de veículos e maquinas da sua frota 
e dos Municípios consorciados. pregão presencial nº 001/2022 - ses-
são pública de julgamento dia 05/04/2022 às 09h00m. contratação de 
empresa para auxiliar no gerenciamento de manutenção mecânica pre-
ventiva de veículos e máquinas, que integram a sua frota e dos Muni-
cípios consorciados, mediante sistema de fornecimento de cartão ele-
trônico e ou microprocessador (cHip). pregão presencial nº 002/2022 
- sessão pública de julgamento dia 05/04/2022 às 11h00m. publicação 
do edital no site http://www.cimvales.mg.gov.br - secretaria executiva 
ciMVALes.

3 cm -22 1611635 - 1

Botumirim

Câmara Municipal
AVISO DE INTENÇÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO N° 025/2021 
A câmara Municipal de Botumirim/MG, torna público o interesse em 
aderir à Ata de registro de preço n° 025/2021 da prefeitura Municipal 
de Josenópolis, no valor total de r$ 105.900,00 (cento e cinco mil e 
novecentos reais). contratação de empresa para a fornecimento de veí-
culos zero quilometro, primeiro emplacamento para prefeitura Munici-
pal de Josenópolis/MG. Conforme descrições no Termo de Referência. 
Botumirim/MG, 22 de março de 2022. Haroldo José dos santos - presi-
dente da comissão permanente de Licitações

2 cm -22 1611532 - 1

Brasília de Minas

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022

 Aviso de Licitação - pregão presencial nº 017/2022 - contratação de 
empresa para prestação de serviços de transporte de professores do 
campus da unimontes de Montes claros/MG para o campus da uni-
montes de Brasília de Minas/MG e vice-versa. sessão: 05/04/2022 às 
8h30min. edital e-mail licitacao@brasiliademinas.mg.gov.br e pelo 
site www.brasiliademinas.mg.gov.br - pregoeira substituta: cristiane 
Mendes Ferreira.

 ToMADA De preÇo nº 006/2022 - contratação de empresa para 
prestação de serviço de execução de recapeamento asfáltico em 
cBuQ de vias públicas do município de Brasília de Minas/MG. ses-
são: 08/04/2022 às 8h30min. edital e-mail licitacao@brasiliademinas.
mg.gov.br e pelo site www.brasiliademinas.mg.gov.br - presidente da 
cpL: cristiane Mendes Ferreira.

4 cm -22 1611593 - 1

Câmara Municipal

 JULGAMENTO DE PROPOSTAS - TP 01-2021
 A câmara Municipal de Brasília de Minas torna público o resultado 
do julgamento das propostas da Tomada de preços 01/2021, onde foi 
declarada vencedora a empresa Nação Edificações e Terraplanagem 
Ltda, ficando aberto o prazo de 05 dias úteis para apresentação de recur-
sos pelas partes interessadas. Brasília de Minas, 22 de março de 2022 
- elias raposo Gonçalves - presidente da câmara

2 cm -22 1611480 - 1

Braúnas

Prefeitura Municipal

RESULTADO DA TP 001/2022. 
objeto: obras de construção do galpão do agricultor do Município de 
Braúnas/MG, conforme contrato de repasse nº 909270/2020/MApA/ 
cAiXA, celebrado entre a união Federal, por intermédio do MApA, 
representado pela caixa econômica Federal e o Município de Braúnas, 
objetivando a execução de ações relativas ao agropecuária sustentável. 
Vencedora: construtora Keller projetos e consultoria Ltda. preço glo-
bal de r$ 613.854,59. 2º lugar: Ls cysne construtora preço global de 
r$ 667.426,34. 3º lugar engecel construções e serviços Ltda. preço 
global de r$ 668.116,49. nenhum interessado apresentou recurso. 
14/03/2022. sérgio p. oliveira. cpL.

3 cm -22 1611452 - 1

 EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
 Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
empreendedor Familiar rural, para o atendimento ao programa nacio-
nal de Alimentação escolar – pnAe. Abertura: 14/04/22 às 9:30hs. 
edital no site www.braunas.mg.gov.br link licitações. informações (33) 
3425-1155. sérgio pereira de oliveira – cpL.

2 cm -22 1611511 - 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 320220322203052022.

Serginho
Retângulo


