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PRC 094/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 042/2022. 
o Município de Alvinópolis torna público a realização de licitação para 
contratação de empresa para fornecimento de Manta Geotêxtil para uso 
da secretaria municipal de obras. Data da sessão: Dia: 16/05/2022. cre-
denciamento e entrega dos envelopes: das 13h:00min às 13h:30min. 
Abertura dos envelopes: às 13h:30min, Local: sala de Licitações, pre-
feitura Municipal de Alvinópolis, rua Monsenhor Bicalho, 201 – cep: 
35.950-000. edital disponível no site do município. Alvinópolis, 02 de 
maio de 2022.

2 cm -02 1628521 - 1

PRC 091/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 040/2022 
– REGISTRO DE PREÇOS 008/2022. 

o Município de Alvinópolis torna público a realização de licitação sob 
registro de preços e futura e eventual contratação de empresa para for-
necimento de cestas Básicas para atender aos programas da secreta-
ria Municipal de Ação social do Município de Alvinópolis. Data da 
sessão: Dia: 17/05/2022. credenciamento e entrega dos envelopes: 
das 13h:00min às 13h:30min. Abertura dos envelopes: às 13h:30min, 
Local: sala de Licitações, prefeitura Municipal de Alvinópolis, rua 
Monsenhor Bicalho, 201 – cep: 35.950-000. edital disponível no site 
do município. Alvinópolis, 02 de maio de 2022.

3 cm -02 1628525 - 1

 PRC 050/2022 –TOMADA DE PREÇO 003/2022. 
extrato de contrato nº131/2022. o Município de Alvinópolis torna 
público o extrato de adjudicação, homologação e contrato com a 
empresa eDs construções e serviços Ltda inscrita no cnpJ-33
.601.665/0001-00, que tem por objeto contratação de empresa espe-
cializada para execução de BTc – Bueiro Duplo Tubular de concreto 
Ø1200MM comprimento 8,00M, nas seguintes localidades: comuni-
dade do Sapé (Coordenada Geográfica: 20º 05’ 26” S e 43º 03’ 34” O); 
Comunidade Carambola (Coordenada Geográfica: 20º 05’ 06” S e 43º 
03’ 21” O); Comunidade Padre Bosco (Coordenada Geográfica: 20º 06’ 
09” s e 43º 01’ 40” o), no município de Alvinópolis/MG, conforme 
projetos, planilha orçamentária de custo, memória de cálculo, memorial 
descritivo, cronograma físico financeiro e entre outros, que será execu-
tado através de recursos liberados pela secretaria nacional de Defesa 
civil – seDec-Valor: r$247.361,73(duzentos quarenta e sete mil tre-
zentos sessenta e um reais e setenta e três centavos). onde lê-se: Valor: 
r$247.361,73(duzentos quarenta e sete mil trezentos sessenta e um 
reais e setenta e três centavos). Leia-se: r$247.355,58(duzentos qua-
renta e sete mil trezentos cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito cen-
tavos). Data da assinatura 25/04/2022 MAurosAn GoncALVes 
MAcHADo – prefeito Municipal de Alvinópolis, 02/05/2022. 

5 cm -02 1628361 - 1

PRC 088/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 037/2022 
– REGISTRO DE PREÇOS 005/2022. 

o Município de Alvinópolis torna pública a realização de registro de 
preços para futura e eventual aquisição de ferragens, para uso da secre-
taria Municipal de obras. Data da sessão: 13/05/2022. credenciamento 
e entrega dos envelopes: das 13:00h às 13:30h. Abertura dos envelo-
pes: às 13:30 horas. Local: sala de Licitações, prefeitura Municipal de 
Alvinópolis, rua Monsenhor Bicalho, 201 – cep: 35.950-000. edital 
disponível no site do município. Alvinópolis, 02 de maio de 2022.

2 cm -02 1628332 - 1

Andrelândia

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO N° 052/2022, 

preGÃo eLeTrÔnico nº 008/2022. A prefeitura de Andrelândia, 
por intermédio de sua pregoeira e equipe de Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modali-
dade pregão eletrônico, tipo Menor preçopor item, em sessão pública 
eletrônica a partir das 08:00 horas (horário de Brasília- DF) do dia 
17/05/2022, através do site https://www.bll.org.br/, destinado a regis-
tro de preços para eventuais e futuras aquisições de materiais diversos 
de limpeza, higiene e proteção. o edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no endereço citado abaixo ou nos sites https://www.bll.
org.br/e também pelo site www.andrelandia.mg.gov.br. Andrelândia, 
02/05/2022. Gabriela G. procópio – pregoeira.

3 cm -02 1628532 - 1

Angelândia

Câmara Municipal
TP 1/22 

Torna público que realizará licitação, Tomada de preço nº 001/2022, 
obj: contratação de empresa especializada em construção civil para o 
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à 
execução, em regime de empreitada por preço global, da seGunDA 
etapa da obra de construção da sede administrativa desta câmara de 
Angelândia, com entrega dos envelopes de Habilitação e proposta até 
às 10h do dia 20/05/22. inf. e retirada do edital na câmara, à pç. Antô-
nio Dias, 446/B, centro, cep 39.685-000 - Angelândia

2 cm -02 1628633 - 1

Araçaí

Prefeitura Municipal
AVISO DE ANULAÇÃO DE ATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022
pregão eletrônico nº 003/2022.o Município de Araçaí torna publica 
e sem efeito a ADJuDicAÇÃo e HoMoLoGAÇÃo do LoTe 01 à 
empresa MAnupA coMercio, eXporTAÇÃo, iMporTAÇÃo 
De eQuipAMenTos e VeícuLos ADApTADos no valor total 
de r$310.000,00 (trezentos e dez mil reais), homologada na data de 
27/04/2022, sendo garantido a empresa em questão o contraditório e a 
ampla defesa, caso queira exercer tal direito. A anulação está disponí-
vel no site oficial www.aracai.mg.gov.br, na aba licitação. Mais infor-
mações no telefone (31) 3715-6139, ramal 204 ou email licitacao@
aracai.mg.gov.br.

3 cm -02 1628578 - 1

Araguari

Prefeitura Municipal
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022
Aviso de edital do pregão eletrônico n°:052/2022- rp – 036/2022- 
objeto.registro de preços para eventual e futura aquisição de gêne-
ros alimentícios (frutas e verduras), para atender as necessidades dos 
centros educacionais Municipais (cMes), dos centros Municipais de 
educação infantil (cMeis) da secretaria Municipal de educação. Data 
da sessão de disputa de preços: dia 23/05/2022 às 13:30 horas. Local: 
www.licitanet.com.br. para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília (DF). o edital completo encontra-se disponí-
vel nos sites: https://araguari.mg.gov.br/licitações e www.licitanet.com.
br. maiores informações no departamento de licitações e contratos, na 
rua Virgílio de melo franco nº 550, ou pelo telefone (0**34) 3690-3280. 
Araguari, 02 de maio de 2022.

3 cm -02 1628585 - 1

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 054/2022 – RP – 038/2022
Aviso de edital do pregão eletrônico n°:054/2022- objeto: registro de 
preços para eventual e futura aquisição de materiais gêneros alimentí-
cios (frutas e verduras) para atender as necessidades da secretaria do 
trabalho e ação social, seus departamentos e entidades conveniadas.
Data da sessão de Disputa de preços: Dia 19/05/2022 às 09:00 horas. 
Local: www.licitanet.com.br. para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). o edital completo encontra-se 
disponível nos sites: https://araguari.mg.gov.br/licitações e www.lici-
tanet.com.br. Maiores informações no Departamento de Licitações e 
contratos, na rua Virgílio de Melo Franco nº 550, ou pelo telefone 
(0**34) 3690-3280. Araguari, 02 de maio de 2022.

3 cm -02 1628604 - 1

Araponga

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022.

Torna público que fará realizar licitação na modalidade pregão presen-
cial nº 018/2022, na data de 13/05/2022, às 12h30min, objetivando o 
registro de preço para futuras aquisições de produtos de suplemento 
alimentar, descritos e especificados no anexo I, para atender a demanda 
da secretaria Municipal de saúde. informações no setor de Licitações 
da prefeitura Municipal, situado na praça Manoel romualdo de Lima, 
nº 221, centro, Araponga/MG, ou por telefone. (31) 3894-1100. Ara-
ponga/MG, 28/04/2022.

2 cm -02 1628621 - 1

Araporã

Prefeitura Municipal
AVISO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

o Município de Araporã/MG, através de sua pregoeira e equipe de 
apoio - Decreto nº 4.479/2022, em conformidade com a Lei 8.666/93, 
torna público aos interessados que fará realizar, no dia 18 de MAio 
de 2022 às 09h, a sessão de abertura do preGÃo eLeTrÔnico n.º 
020/2022, tipo “menor preço por item, para aquisição de ApAreLHos 
ELETRODOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS em atendimento a solicita-
ção da secretaria Municipal de saúde, cujos recursos são oriundos da 
resolução ses/MG n. 7.731 de 22/09/2021 da secretaria de estadual 
de saúde de Minas Gerais. informações e edital gratuito encontram-se 
a disposição dos interessados pelo site www.arapora.mg.gov.br, e site 
www.licitanet.com.br, e-mail: licitacao@arapora.mg.gov.br, ou tele-
fone 34- 3284-9516. Araporã/MG, 02/05/2022.

Leila souza Aquino
pregoeira

4 cm -02 1628381 - 1

Araxá

Prefeitura Municipal
 INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO 12.006/2021. 

processo 227. Julgamento da fase de Habilitação. o Município torna 
público, julgamento da fase de habilitação e proposta do processo em 
epígrafe, para credenciamento individual de pessoa física especiali-
zada para prestação de serviços de transporte automotivo escolar rural 
e administrativo, com fornecimento de mão de obra (condutores) e 
veículos para atender a secretaria Municipal de educação. Licitante 
credenciado e habilitado: célio Henrique Fonseca, inscrito no cpF nº 
074.324.776-04. Nathalie Isabela Kfuri da Silva, Presidente em exercí-
cio da cpL. 28/04/2022.

3 cm -02 1628557 - 1

Barão de Cocais

Prefeitura Municipal
 HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022
pregão eletrônico para registro de preços nº 019/2022 do tipo menor 
preço por item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para aquisição de materiais hidráulicos. Licitantes vencedores: KARA-
íBA MATeriAis De consTruÇÃo LTDA - epp com valor ToTAL 
de r$ r$ 178.265,05 (cento e setenta e oito mil duzentos e sessenta e 
cinco reais e cinco centavos); META COMÉRCIO DE FERRAGENS 
e FerrAMenTAs eireLi - epp com valor ToTAL de r$ 50.570,00 
(cinquenta mil quinhentos e setenta reais); EREMASTER DISTRI-
BuiDorA De FerrAGens e FerrAMenTAs LTDA - epp com 
valor ToTAL de r$ 24.875,00 (vinte quatro mil oitocentos e setenta e 
cinco reais); BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA - ME com valor TOTAL de R$ 
2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais); FRONT COMÉRCIAL LTDA 
- Me com valor ToTAL de r$ 98.628,80 (noventa e oito mil seiscen-
tos e vinte oito reais e oitenta centavos); PIPEPLAST INDUSTRIA 
E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME com valor 
ToTAL de r$ 6.299,80 (seis mil duzentos e noventa e nove reais e 
oitenta centavos) e TALenTos D’áGuA represenTAÇÃo 
proJeTos AssessoriAs LTDA - epp com valor ToTAL de r$ 
77.569,50 (setenta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e cin-
quenta centavos). A ata da sessão pública, bem como a Adjudicação e 
Homologação encontra-se disponível na íntegra no portal do Município 
- www.baraodecocais.mg.gov.br - Licitações - nº do pregão - resul-
tado. Barão de cocais, 02 de maio de 2022. Douglas Aleixo pena - 
secretário Municipal de obras e saneamento.

6 cm -02 1628185 - 1

EXTRATO DE CONTRATO
- CONTRATO Nº 04-004/2022. PROCESSO Nº 109/2021 

 pregão eletrônico nº 58/2021. Data da Assinatura: 29/04/2022. Vigên-
cia: 29/04/2023. partes: pMBc X copiADorA Top cenTer 
coMercio LTDA - epp. objeto: contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de locação de equipamentos de 
impressão incluindo softwares de bilhetagem e monitoramento dos 
dispositivos, que serão prestados nas condições estabelecidas, com 
fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços 
necessários à execução do mesmo, tudo em conformidade com as espe-
cificações técnicas, planilha, cronograma, Projeto básico (ou Termo de 
referência), Anexo i do edital. Valor global: r$ 723.000,00 (setecentos 
e vinte três mil reais). o contrato encontra-se disponível na íntegra no 
portal do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br – Licitação – nº 
do pregão - contratos.

4 cm -02 1628291 - 1

 ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022
pregão eletrônico nº 027/2022, do tipo menor preço por item, para 
registro de preços para contratação de empresa gráfica visando futura e 
eventual prestação de serviços com confecção/impressão de carnês de 
IPTU, ISSQN e taxas, conforme especificações e quantidades detalha-
das no Termo de referência. o item 02 será exclusivo para microem-
presas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, inciso i, 
da Lei complementar nº 123/2006. Data para início de acolhimento de 
propostas: 04/05/2022 às 08h00min. Data limite de acolhimento e aber-
tura das propostas: 16/05/2022 às 09h00min. Data de início da disputa: 
16/05/2022 às 09h30min. referência de tempo: Horário de Brasília. 
o edital encontra-se disponível na íntegra no site www.licitacoes-e.
com.br - Licitação[nº 934499] e no portal do Município: www.barao-
decocais.mg.gov.br - Licitação - pe 27/2022. camila Fernanda de Frei-
tas Ângelo - secretária Municipal de Fazenda. Barão de cocais, 29 de 
abril de 2022.

4 cm -02 1628216 - 1

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022

 pregão eletrônico - srp nº 009/2022. objeto: registro de preço para 
contratação de empresa especializada visando futura e eventual aqui-
sição de materiais de expediente e carimbos, de acordo com as espe-
cificações estabelecidas no anexo I - Termo de Referência - do edital. 
Data da assinatura: 29/04/2022. Vigência: 12 (doze) meses. Ata de rp 
nº 019/2022. Partes: PMBC X ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUI-
ÇÃo LTDA, com valor total estimado de r$ 43.881,83 (quarenta e 
três mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos). Ata 
de rp n° 020/2022. partes: pMBc X BeLcLips DisTriBuiDorA 
LTDA, com valor total estimado de r$ 7.125,52 (sete mil, cento e vinte 
e cinco reais, e cinquenta e dois centavos) Ata de rp nº 021/2022. par-
tes: pMBc X MAriA ApAreciDA FirMinA DiAs MAGALHÃes 
MerceAriA, com valor total estimado de r$ 134.230,46 (cento e 
trinta e quatro mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos). 
Ata de rp n° 022/2022. partes: pMBc X pinTAnDo e BorDAnDo 
COMÉRCIO LTDA, com valor total estimado de R$ 99.043,17 
(noventa e nove mil e quarenta e três reais e dezessete centavos). Ata de 
rp n° 023/2022. partes: pMBc X soLuÇÃo eM neGÓcios LTDA, 
com valor total estimado de r$ 251.801,96 (duzentos e cinquenta e 
um mil, oitocentos e um reais e noventa e seis centavos). Ata de rp n° 
024/2022. partes: pMBc X LAzAro BezerrA soAres, com valor 
total estimado de r$ 35.850,35 (trinta e cinco mil, oitocentos e cin-
quenta reais e trinta e cinco centavos). Ata de rp n° 025/2022. partes: 
pMBc X scorpion inForMáTicA eireLi, com valor total esti-
mado de r$ 1.934,85 (mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta 
e cinco centavos). Ata de rp n° 026/2022. partes: pMBc X unisu-
pri oFFicer coM De eQuipAMenTos De inForM LTDA, com 
valor total estimado de r$ 644,50 (seiscentos e quarenta e quatro reais e 
cinquenta centavos). As atas de rp encontram-se disponíveis na íntegra 
no portal do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br - Licitações - 
pregão 09 / 2022 - contratos.

7 cm -02 1628499 - 1

Belo Horizonte

Consórcio Intermunicipal 
Aliança para a Saúde - CIAS

 PORTARIA Nº 04, DE 05 DE MAIO DE 2022
 Que designa os servidores Alexandre Lima Real, matrícula 1057; 
Daniel dos Santos Fernandes, matrícula 972; e Barbara Cristina Silva 
cassemiro, matrícula 1023, para, sob a presidência do primeiro, instau-
rarem a comissão do processo Administrativo Disciplinar visando a 
apuração de eventuais responsabilidades administrativas decorrentes da 
conduta do empregado M.J.F.n, bem como proceder ao exame dos atos 
e fatos que emergirem no curso dos trabalhos, estabelecendo o prazo 
de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comis-
são. BH/MG, 02/05/2022. Diran rodrigues de souza Filho – secretá-
rio executivo.

3 cm -02 1628794 - 1

Belo Oriente

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022. AVISO DE LICITAÇÃO

processo Licitatório nº 052/2022. objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de material permanente como armário de aço, lon-
garina, namoradeira, acessórios agrícolas do tipo disco de grande ara-
dora, jumelo de engate compatível com grade aradora e equipamentos 
tipo motor bomba, para aplicação em poços artesianos do Município de 
Belo oriente/MG. Abertura das propostas será no dia: 24/05/2022, às 
09h00min. o edital poderá ser repassado via e-mail, mediante solici-
tação: licitacao@belooriente.mg.gov.br, pelo telefone: (31) 3258-2807, 
(31) 99781-1703, poderá ser retirado no site: www.belooriente.mg.gov.
br, ou na Assessoria Técnica de Licitações da pMBo. Belo oriente, 02 
de maio 2022. Tiaya Alves da silva Matos - pregoeira.

3 cm -02 1628592 - 1

Bicas

Prefeitura Municipal

PROCESSO Nº 66/2022. MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 21/2022, “TIPO MENOR PREÇO”

 encontra-se aberto no Departamento de Licitações da prefeitura Muni-
cipal de Bicas, o edital referente a contratação de serviços de médico 
veterinário para cães e gatos, incluindo fornecimento de todos os insu-
mos. A sessão será realizada no dia 13/05/2022, às 14h00min. os inte-
ressados poderão 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. Departamento de Licitações.

2 cm -02 1628784 - 1

Boa Esperança

Prefeitura Municipal

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022. 
Tipo Menor preço por item. objeto: registro de preços para aquisições 
futuras e parceladas de testes para coViD-19, de acordo com as neces-
sidades. entrega dos envelopes até as 09h:00min de 13/05/2022. edi-
tal e anexos no site: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes. informa-
ções: (35) 3851-0314. Hideraldo Henrique silva, prefeito Municipal.

2 cm -02 1628415 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PROCESSO Nº 132/2022. AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

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 21/2022 de registro de preços para eventual 
e futura aquisição de produtos químicos para o dia 12/05/2022 às 08:00 
horas. A cópia na íntegra do edital poderá ser retirada junto à comis-
são de Apoio ou através da página da internet www.saae.boaespe-
ranca.mg.gov.br ou pelo e-mail licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.
br. Qualquer informação adicional pelo telefone (35) 3851-0559. Boa 
esperança – MG, 02 de maio de 2022.

3 cm -02 1628266 - 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 320220502204320022.

Serginho
Retângulo


