
 12 – terça-feira, 02 de agosto de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas gerais 

São João Del-Rei

Prefeitura Municipal
CONTRATO 145/21

Gerenciamento de infrações de trânsito com locação de equipamento, 
r$227.815,22, GcT-Gerenciamento e controle de Trânsito s/A, 
CNPJ:014.466.431/0001-00. Retificação: Onde se lê na matéria do 
ioF/MG, publicada 30/06/22, página 13, Ata 119/22, o correto é Ata 
121/22. nivaldo José de Andrade - prefeito Municipal.

2 cm -01 1669351 - 1

Consórcio Intermunicipal de 
Saúde das Vertentes - CISVER

EXTR DE CONTRATO PROC LIC Nº 01/2022 
INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº 01/2022

contratante : cisVer inscrita(o) no cnpJ sob o nº 01.098.929/0001-68. 
contratada(o) : Laboratório Tafuri de patologia Limitada inscrita(o) no 
cnpJ sob o nº 21.515.556/0001-90. objeto : Diagnóstico por anatomia 
patológica e citopatologia conforme tabela sus. Valor total contratado 
: r$ 8.501,66. Vigência : 20/07/2022 a 31/12/2022. Lester rezende 
Dantas Júnior, presidente do cisVer .

2 cm -01 1669679 - 1

São João do 
Manteninha

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. AVISO DE LICITAÇÃO

o Município de são João do Manteninha/MG comunica através da cpL 
que abrirá o processo Licitatório nº 018/2022, na modalidade pregão 
eletrônico nº 010/2022, na plataforma: http://bll.org.br/, tipo Menor 
Lance, por item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento dos seguintes tipos de veículos: 01 (um) Ônibus 
e 01 (uma) Van, oriundos de convênio de saída nº 1261000764/2022/
see, destinados ao atendimento da secretaria Municipal de educa-
ção no Município de são João do Manteninha. A Abertura será dia 
16/08/2022, às 09h20min, na sede da prefeitura. As empresas interes-
sadas poderão solicitar o edital, por meio eletrônico, ou in loco junto 
à comissão permanente de Licitação. os interessados poderão retirar 
o edital e obter informações na prefeitura Municipal de são João do 
Manteninha, à Avenida reginaldo Alves dos santos, nº 59, centro, nos 
dias úteis, no horário de 07h00min às 13h00min. Telefone: (33) 3242-
1208. e-mail: pmsjmlicita@gmail.com. Adhan navarro Duarte - pre-
sidente da cpL.

4 cm -01 1669514 - 1

São José da Lapa

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022

 errata 001, pL 106/2022 - A prefeitura Municipal de são José da Lapa, 
através de sua pregoeira equipe de Apoio, informa alteração no edital 
pregão eletrônico nº 22/2022, processo Licitatório 106/2022. objeto: 
Aquisição de materiais permanentes, móveis, equipamentos médicos, 
de informática e eletrodomésticos. A Data do certame foi Alterada para 
o dia 17/08/2022. informações: https://www.saojosedalapa.mg.gov.br/
portal/editais/0/1/987/

2 cm -01 1669560 - 1

São José do Divino

Prefeitura Municipal
 ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º046/2022, 

pregão eletrônico rp n.º 18/2022. objeto: “Aquisição de merenda esco-
lar para atender a secretaria Municipal de educação do Município de 
são José do Divino”. cpL:29/07/2022.

1 cm -01 1669277 - 1

São José do Goiabal

Prefeitura Municipal
INTENÇÃO DE ADESÃO DE CARONA À 

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS.
A prefeitura Municipal de são josé do Goiabal, torna pública a inten-
são de adesão como carona à ata de registro de preços 022/2022 pro-
venientes do pregão eletrônico 007/2022, do consórcio intermunicipal 
para o desenvolvimento ambiental sustentável do norte de minas – 
coDAnorTe tendo por objeto o registro de preços para fornecimento 
de ambulância tipo a simples remoção – furgão. Fornecedor: Mabelê 
comércio de veículos eireli, cnpJ nº 35.457.127/0001-19. são josé do 
goiabal, 01 de agosto de 2022.

3 cm -01 1669460 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO. PROC. LICITATÓRIO Nº. 
091/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022. 

objeto: contratação para aquisição de Materiais médico hospitalares e 
Dieta enteral para atender a secretaria Municipal. Tipo menor valor por 
lote. edital à disposição – www.saojosedogoiabal.mg.gov.br são José 
do Goiabal, 01 de agosto de 2022.

2 cm -01 1669445 - 1

São Pedro 
do Suaçuí

Câmara Municipal

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2022

objeto: contratação de empresa sob o regime de execução de Menor 
preço por empreitada Global, para a prestação de serviços para 
Ampliação da câmara Municipal de são pedro do suaçuí/MG. Data de 
abertura: 18/08/2022. Horário: 10:00hs. o edital e seus Anexos poderão 
ser retirados junto ao setor de Licitações à rua professora Ana Maria, 
11, Bairro: centro, cep: 39.784-000, Fone: (33) 3434-1110. camara-
municipalsps@hotmail.com - são pedro do suaçuí/MG, 01/08/2022 - 
edilson Ferreira das neves - presidente da câmara

3 cm -01 1669341 - 1

São Romão

Prefeitura Municipal

PROC. 73/22-TP 5/22
const. pça Triângulo e pça da prefeitura-Habilitação: 18/8/22-9h.
proc. 74/22-Tp 6/22-reforma e. e. profª Geovanina F. Dias coabitada 
com a e. M. edmundo Torres-cv. saída 1261000845/2022/see-Habi-
litação: 18/8/22-10h.

1 cm -01 1669465 - 1

São Sebastião 
do Paraíso

Prefeitura Municipal

EDITAL RESUMIDO. PROCESSO DE LICITAÇÃO, 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2022

processo nº 0565/2022, registro de preços nº 035/2022, Tipo Menor 
preço Global. objeto:registro de preços para escolha mais vantajosa e 
eventual contratação de fornecedor(es) de ração para filhotes de cães, 
destinada a atender as necessidades de alimentação dos cães abrigados 
no canil municipal, por um período de 12 (doze) meses, exclusivo para 
a participação de Me, epp e Mei. A abertura será dia 17 de Agosto de 
2022 às 09 horas. o edital completo e as demais informações relativas 
a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.ssparaiso.
mg.gov.br e na prefeitura Municipal, Gerência de compras e Licita-
ções, localizada na praça dos imigrantes, nº 100, piso superior, Bairro 
Lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7015, diariamente das 9h 
às 16h30min, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos. são 
sebastião do paraíso – MG, 01 de Agosto de 2022.

rosiÉLY MercÊs De souZA VoLpe
pregoeira.

4 cm -01 1669269 - 1

São Vicente 
de Minas

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 
LICITATÓRIO N°. 058/2022. 

o Município de são Vicente de Minas, estado de Minas Gerais em 
cumprimento ao art. 21 da Lei 8.666/93, art. 4º, ii, da Lei 10.520/2002, 
torna público que realizará Licitação, na modalidade “pregão presen-
cial nº. 020/2022” com julgamento pelo “Tipo Menor preço por item” 
cujo objeto é a Aquisição de câmara para armazenamento de vaci-
nas, de acordo com o Anexo i – Termo de referência e demais condi-
ções estabelecidas no edital. Abertura da documentação: 30/08/2022 
- Horário: 09:00 (nove) horas. informações Tel.: (035) 3323-1350; 
e-mail:licitacao@saovicentedeminas.mg.gov.br e ou site da prefeitura. 
são Vicente de Minas - MG, 02/08/2022.

3 cm -01 1669658 - 1

Sapucaí-Mirim

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022
Torna público que fará realizar no dia 23/08/2022, as 09h00min, na 
sala de licitações da prefeitura Municipal, sito a rua Vasco Gusmão 
Martins, nº 108, centro, sapucaí-Mirim - MG, a abertura do processo 
Licitatório nº 206/2022, Tomada de preço nº 007/2022. objeto: contra-
tação de empresa para execução de construção de galpão, etapa 02, na 
escola Municipal Vitruvio Marcondes pereira, para atender a secreta-
ria de educação no Município de sapucaí-Mirim/MG. edital e maiores 
informações: Fone (35) 3655-1005 ou no endereço supramencionado/
site www.sapucaimirim.mg.gov.br. sapucaí-Mirim, 01 de agosto de 
2022. nilson Gonçalves Trindade – prefeito. silvia regina dos santos 
Barreira – presidente da comissão de Licitação.

3 cm -01 1669470 - 1

Sardoá

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022
processo Licitatório nº 091/2022, Dispensa nº 034/2022. objeto: con-
tratação de empresa para aquisição de conjunto de uniformes para garis, 
pedreiros, serviços gerais e operador de maquinas para atender a secre-
taria de obras do município de sardoá/MG contratado: WAnDoir-
son reis MorAes-Me, cnpJ nº 01.850877/001-34, Valor total: 
r$ 17.480,00(dezessete mil e quatrocentos e oitenta reais). Vigência: 
08/07/2022 à 31/12/2022, ivania Maria Maia – prefeita Municipal.
eXTrATo De conTrATo ADMinisTrATiVo nº 118/2022, pro-
cesso LiciTATÓrio nº 090/2022, Dispensa nº 033/2022. objeto: 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
hospedagem com café da manhã para atender a necessidade das secre-
tarias do município de sardoá/MG contratado: HoTeL AnDrADe, 
cnpJ nº 00.703.450/0001-40, Valor total: r$ 35.000,00(trinta e cinco 
mil reais). Vigência: 08/07/2022 à 31/12/2022, ivania Maria Maia – 
prefeita Municipal.
eXTrATo De conTrATo ADMinisTrATiVo nº 121/2022, pro-
cesso LiciTATÓrio nº 085/2022, Dispensa nº 032/2022. objeto: 
contratação de médico psiquiátrico para atender necessidade da secre-
taria municipal de educação do município de sardoá/MG contratado: 
peDro pAcHeco pAes, cnpJ nº 41.814.269/0001-99, Valor total: 
r$ 29.700,00(vinte e nove mil e setecentos reais). Vigência: 08/07/2022 
à 31/12/2022, ivania Maria Maia – prefeita Municipal.
eXTrATo De conTrATo ADMinisTrATiVo nº 106/2022, 
processo LiciTATÓrio nº 084/2022, Dispensa nº 031/2022. 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de engenharia para construção de calçada e grelha para drena-
gem pluvial na rua primeiro de março (em frente a lagoa), em sardoá/
MG. contratado: roMenYK sALLes De oLiVeirA-Me, cnpJ nº 
28.929.441/0001-91, Valor total: r$ 28.961,15(vinte e oito mil e nove-
centos e sessenta e um reais e quinze centavos). Vigência: 27/06/2022 à 
31/12/2022, ivania Maria Maia – prefeita Municipal.
eXTrATo De conTrATo ADMinisTrATiVo nº 091/2022, pro-
cesso LiciTATÓrio nº 077/2022, Dispensa nº 028/2022. objeto: 
locação de imóvel para oficinas de ballet e corte costura do CRAS para 
atender a secretaria de assistência social do município de sardoá/MG. 
contratado: LAFAeTe rAMos De souZA, cpF nº 679.818.876-15, 
Valor total: r$ 5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais). Vigência: 
14/06/2022 à 31/12/2022, ivania Maria Maia – prefeita Municipal.
eXTrATo De conTrATo ADMinisTrATiVo nº 090/2022, pro-
cesso LiciTATÓrio nº 073/2022, Dispensa nº 027/2022. objeto: 
contratação para atendimento médico especializado, para realizar exa-
mes de ultrassonografia em pacientes da secretaria municipal de saúde 
no município de sardoá/MG. contratado: serViÇos inTeGrA-
Dos De AssisTÊnciA eM sAÚDe Do LesTe LTDA, cnpJ nº 
43.851.736/0001-86, Valor total: r$ 45.000,00(quarenta e cinco mil 
reais). Vigência: 06/06/2022 à 31/12/2022, ivania Maria Maia – pre-
feita Municipal.
eXTrATo De conTrATo ADMinisTrATiVo nº 067/2022, pro-
cesso LiciTATÓrio nº 058/2022, Dispensa nº 020/2022. objeto: 
contratação de empresa para aquisição de portais em estrutura metálica 
para entrada da cidade de sardoá/MG contratado: Jose De Lour-
Des cosTA ALecriM-Me, cnpJ nº 33.980.936/0001-85, Valor 
total: r$ 94.000,00(noventa e quatro mil reais). Vigência: 13/05/2022 à 
31/12/2022, ivania Maria Maia – prefeita Municipal.
eXTrATo De conTrATo ADMinisTrATiVo nº 031/2022, pro-
cesso LiciTATÓrio nº 024/2022, Dispensa nº 007/2022. objeto: 
contratação de empresa ou profissional especializado na prestação de 
serviços de topografia para a secretaria de obras do município de Sar-
doá/MG contratado: enGeoMAT consuLToriA, proJeTos e 
insTALAÇÕes nA áreA DA eLÉTricA, Meio AMBienTe, 
GeorreFerenciAMenTo e TopoGrAFiA LTDA, cnpJ nº 
32.972.915/0001-55, Valor total: r$ 17.000,00(dezessete mil reais). 
Vigência: 03/03/2022 à 31/12/2022, ivania Maria Maia – prefeita 
Municipal.
eXTrATo De conTrATo ADMinisTrATiVo nº 125/2022, pro-
cesso LiciTATÓrio nº 094/2022, Dispensa nº 036/2022. objeto: 
contratação de empresa para realização de show pirotécnico que serão 
utilizados nos eventos: jubileu de santo Antônio 2022 (13 dias de 
fogos) e no 25° festival da laranja 2022 (3 dias de fogo) de sardoá/
MG contratado: GerALDo MAJeLA FernAnDes eireLLi-Me, 
cnpJ nº 20.351.109/0001-80, Valor total: r$ 19.340,00(dezenove mil 
e trezentos e quarenta reais). Vigência: 12/07/2022 à 31/12/2022, ivania 
Maria Maia – prefeita Municipal.
eXTrATo De conTrATo ADMinisTrATiVo nº 138/2022, pro-
cesso LiciTATÓrio nº 097/2022, Dispensa nº 038/2022. objeto: 
contratação de empresa para fornecimento de alimentos e bebidas 
destinados a preparação de eventos 25° festival da laranja de sardoá/
MG contratado: FABrício AnDrADe MorAis-Me, cnpJ nº 
07.309.765/0001-57, Valor total: r$ 11.725,10(onze mil e setecentos e 
vinte e cinco reais e dez centavos). Vigência: 15/07/2022 à 31/12/2022, 
ivania Maria Maia – prefeita Municipal.
eXTrATo De conTrATo ADMinisTrATiVo nº 122/2022, pro-
cesso LiciTATÓrio nº 093/2022, Dispensa nº 035/2022. objeto: 
contratação de empresa especializada ou profissional para prepara-
ção e fornecimento de jantar e almoços para convidados dos eventos 
do 25° festival da laranja de sardoá/MG contratado: coZinHA DA 
ZeZÉ, cnpJ nº 40.280.523/0001-53, Valor total: r$ 10.000,00(dez mil 
reais). Vigência: 08/07/2022 à 31/12/2022, ivania Maria Maia – pre-
feita Municipal.

19 cm -01 1669608 - 1

Senador Amaral

Prefeitura Municipal
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2022
processo Administrativo nº. 434/2022 - o prefeito Municipal de sena-
dor Amaral (MG), Ademilson Lopes da silveira, no uso de suas atri-
buições legais, faz saber que a prefeitura Municipal de senADor 
AMArAL (MG), nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520 de 17/06/02, 
realizará pregão presencial com registro de preços n° 031/2022, obje-
tivando a contratação de empresa para o Fornecimento de Materiais de 
consumo Hospitalar, para Atender as necessidades do setor de saúde 
da prefeitura Municipal de senador Amaral (MG). As propostas serão 
recebidas até as 10:00 horas do dia 16 de Agosto de 2022. o edital 
na integra encontra-se a disposição dos interessados na sede da prefei-
tura Municipal de senador Amaral (MG), situada a Avenida Vereador 
José Alves de rezende, n ° 34, Loteamento elisa Bueno. informações: 
Tel. (35) 3437-1137, e-mail: dir.licitacoes@senadoramaral.mg.gov.br 
- senador Amaral (MG), 01 de Agosto de 2022. Ademilson Lopes da 
silveira - prefeito Municipal.

4 cm -01 1669620 - 1

Senhora de Oliveira

Prefeitura Municipal
 AVISO DE TOMADA DE PREÇOS - TP N. 004/2022 

 objeto –seleção e contratação de empresa especializada em obras de 
engenharia civil para pavimentação de vias públicas com blocos sexta-
vados no bairro limeira. Dia: 22/08/2022. Horário: 08 h. solicitar edi-
tal no email licitaoliveira@gmail.com edital publicado no site www.
senhoradeoliveira.mg.gov.br 

2 cm -01 1669246 - 1

 HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE 
PREÇOS; PROCESSO 74/2022

Tomada de preços n. 003/2022; contrato n.º 090/2022; – objeto - con-
tração de serviços técnicos especializados visando o planejamento, a 
organização, a execução e a realização de concurso público e processo 
seletivo, destinados ao preenchimento das vagas para os cargos e fun-
ções de nível superior, médio e fundamental; empresa: exame audito-
res & consultores Ltda. – epp, cnpJ n° 04.976.094/0001-90; Valor: r$ 
119.475,00 (cento e dezenove mil quatrocentos e setenta e cinco reais); 
Data: 28/07/2022 a 28/01/2023.

3 cm -01 1669474 - 1

Senhora do Porto

Prefeitura Municipal
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

PROCESSO Nº 029/2022
pregão eletrônico nº 013/2022. objeto: registro de preços para aqui-
sição de materiais de construção, materiais hidráulicos, materiais elé-
tricos, madeira e artefatos de cimento, por maior desconto percentual 
sobre a Tabela sinApi, destinado a todas as secretarias Municipais da 
prefeitura Municipal de senhora do porto. Ata de registro de preços 
nº 010/2022 – Fornecedor: Assis comércio e indústria Ltda – Me – 
cnpJ: 21.988.592/0001-71– Desconto ofertado sobre a tabela sinApi 
- Materiais de construção 20,37 % - Materiais hidráulicos 20,71% - 
Materiais elétricos 10,01% – Ferragens – 5,69% - Artefatos de cimento 
5,01% - Vigência: 28/06/2022 à 28/06/2023; Ata de registro de preços 
nº 011/2022 – Fornecedor: usina de Tratamento de Madeira pica pau 
Ltda – cnpJ: 10.713.408/0001-64 – Desconto ofertado sobre a tabela 
sinApi – Madeiras 10,27% - Vigência: 28/06/2022 à 28/06/2023
eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇos. processo nº 
028/2022. pregão eletrônico nº 012/2022. objeto: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos, por maior desconto 
percentual sobre a tabela cMeD/AnVisA, para atender a Farmácia 
Municipal, mandados judiciais e programa de Atenção à população 
carente, por um período de 12 (doze) meses. Ata de registro de preços 
nº 012/2022 – Fornecedor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos 
Ltda – cnpJ: 01.417.694/0001-20 – Desconto ofertado sobre a tabela 
cMeD/AnVisA – Medicamentos similares de A a Z 75,6%. – Vigên-
cia: 05/07/2022 à 05/07/2023; Ata de registro de preços nº 013/2022 – 
Fornecedor: rD pharma Ltda – cnpJ: 10.491.244/0001-78 – Desconto 
ofertado sobre a tabela cMeD/AnVisA – Medicamentos Genéricos 
de A a Z 75%. – Vigência: 05/07/2022 à 05/07/2023

6 cm -01 1669597 - 1

Serra Azul 
de Minas

Câmara Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de combus-
tíveis, para manutenção do Veículo de propriedade da câmara Munici-
pal de serra Azul de Minas/MG, com exclusividade para Mei, Micro-
empresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no 
Artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007. Abertura: 17/08/2022 às 11:00 
horas, à Av. Maria do Amparo Lages Aguiar, 165, centro, cep: 39.165-
000, Fone (38) 3547-1493. serra Azul de Minas/MG, 01/08/2022. cla-
rimundo Gomes da cruz - presidente da câmara.

3 cm -01 1669545 - 1

Serra do Salitre

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2022

preGÃo eLeTrÔnico nº 07/2022 prorroGAÇÃo DATA De 
JuLGAMenTo oBJeTo: Aquisição de Ônibus escolar urbano para 
atender às necessidades da secretaria Municipal de educação, com 
base no convênio de saída nº 1261002042/2022 do estado de Minas 
Gerais. Data de Julgamento: 11 de agosto de 2022 às 08h20min.

2 cm -01 1669543 - 1

Serrania

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO N.º 194/2022. 

T.P. Nº 06/2022. P.L. Nº 99/2022.
oBJeTo: execução indireta de obra de engenharia objetivan-
do-se a construção de nova praça no parque das nações em serra-
nia/MG, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, trans-
porte e equipamentos. contratado: GnA construtora eireli, cnpJ 
n.º 13.536.716/0001-50. Valor: r$ 396.245,97 (trezentos e noventa e 
seis mil e duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos). 
Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023. serrania, 01 de agosto de 2022. 
Luiz Gonzaga ribeiro neto. prefeito. 

3 cm -01 1669361 - 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 3202208012032190212.
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Retângulo


