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Confns

Prefeitura Municipal

HOMOLOGAÇÃO DATOMADADE PREÇO Nº 003/2022.
Processo Licitatório nº 031/2022. O Município de Conns/MG, CNPJ
º 01.006.232/0001-10, com interveniência da ecretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos. Empresa vencedora: Viafex Engenha-
ria Ltda-, J º 10.498.878/0001-52. bjeto: ontratação de
mpresa especializada para execução de obras viárias de pavimenta-
ção asáltica em CBUQ na Rua São José, na cidade de Conns/MG,
am de atender ao Contrato de Repasse OGU Nº 920286/2021, Ope-
ração 1079761-38, rograma Desenvolvimento egional, Territorial e
rbano - pavimentação - aixa conômica Federal/MD, conforme
lanilha rçamentária, ronograma Físico-Financeiro, Termo de efe-
rência, Memorial Descritivo e rojetos (Anexo ), em atendimento à
ecretaria Municipal de bras e erviços rbanos. Valor Global: $
499.111,96 (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e onze reais e
noventa e seis centavos). razo de xecução: 03 meses. Vigência do
Contrato: 12 meses. Local da publicação: Órgão Ocial de Publicação
- Diário Ocial da União, Imprensa Ocial do Estado de Minas Gerais
e Jornal de Grande irculação “ Tempo”.

4 cm -03 1644523 - 1

Conquista

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO, LEILÃO N.º 003/2022.
bjeto: ealização de Leilão público para alienação de bens conside-
rados inservíveis, classicados como antieconômicos pertencentes ao
patrimônio do Município de Conquista, conorme especicações des-
critas no item 4, do termo de avaliação de bens imóveis inservíveis
ou antieconômico , elaborado pela Comissão especíca para avaliação
de móveis nomeada através da ortaria nº 4525/2021, tendo em vista
da necessidade de concretização do desfazimento dos referidos bens.
por meio do istema letrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de
Mercadorias (BBMT).Fundamento: Leis nº 8.666/93, Lei omple-
mentar nº 123/06 e demais legislações aplicáveis. nício da disputa: às
09:00 horas do dia 22/06/2022. revisão de término: ás 15:00 horas do
mesmo dia.. Valor mínimo: $ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Local
para aquisição do edital: Depto. de Licitações, situado raça el. Tan-
credo França, 181, entro – onquista/MG,ou www.conquista.mg.gov.
br. nformações poderão ser obtidas pelos telefones (0xx34) 3353-1227
opção 7. onquista/MG 03/06/2022

L DA GAÇA DA LVAADAD
residente da L

4 cm -03 1644159 - 1

Coqueiral

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 051/2022

GÃ AL º 030/2022,  º 028/2022. A M
através da L que FMAL a licitação para o fornecimento
eletrodomésticos e eletroeletrônicos, e equipamentos para cozinha
industrial; através da ecretaria Municipal de ducação; através on-
vênio nº 1261002080/2021, cujas especicações discriminadas no
Anexo  – Termo de eferência e Anexos que farão parte integrante
do processo Licitatório. Homologado / Adjudicado em 19/05/2022.
elebrou Ata de egistro de reços nº 072/2022, c/ AD TA-
T, LTA  FMTA LTDA - M, J
nº 37.154.313/0001-04, valor estimado de $ 56.848,00; e A nº
073/2022, c/ AMMÓV LTDA, J nº 03.129.600/0001-42,
valor estimado de $ 69.668,00. Firmado em 19/05/2022. Vigência
19/05/2022 a 18/05/2023.Todos os atos praticados pela L, serão
publicadas no site www.coqueiral.mg.gov.br. oqueiral, 19 de maio de
2022. Glauciano iqueira de Araújo – regoeiro Municipal. ossano
de liveira – refeito.

4 cm -02 1643730 - 1

Coração de Jesus

Prefeitura Municipal

PPNº 38/2022.
bjeto: egistro de preços para contratação de empresa especializada
em obras de engenharia para executar futuros e eventuais reparos e
manutenção nos prédios públicos e demais necessidades das diversas
secretarias municipais de coração de jesus. Horário/Data: 07:30:00 de
Quarta-feira, 15 de Junho de 2022. dital disponível no site www.cora-
caodejesus.mg.gov.br ou e-mail: licitacoracao@yahoo.com.br. Maiores
informações através do telefone: (38)3228-2282. guimércio Antunes
vangelista – regoeiro

2 cm -03 1644344 - 1

PPNº 37/2022.
bjeto: ontratação de pessoa jurídica para prestação de serviços para
construção de passeio e praça no Balneário Alberto dias Alves, nesta
idade. Horário/Data: 07:30:00 de Terça-feira, 14 de Junho de 2022.
dital disponível no site www.coracaodejesus.mg.gov.br ou e-mail:
licitacoracao@yahoo.com.br. Maiores informações através do telefone:
(38)3228-2282. guimércio Antunes vangelista – regoeiro

2 cm -03 1644289 - 1

Corinto

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 044/2022
A refeitura Municipal de orinto-MG torna público que realizará o
rocesso licitatório 044/2022, nexigibilidade 008/2022, redencia-
mento 005/2022, para contratação de empresa/pessoa física para pres-
tação de serviços por prossional educador ísico, conorme Resolu-
ção /MG nº. 7.857, de 17 de novembro de 2021, para manutenção
das ações e serviços da saúde, no âmbito da Atenção rimária à aúde
(APS), para o apoio multiprossional, com base no art. 25, “caput”,
da Lei Federal nº 8.666/93. A sessão pública da omissão de Licita-
ção, oportunidade em que os interessados apresentarão os envelopes
de habilitação e proposta, será realizada a partir do dia 06/06/2021,
às 13:00 horas, na sede da refeitura Municipal.  dital e anexos se
encontram a disposição no Departamento de Licitações da refeitura
Municipal situada à Avenida Getúlio Vargas, nº 200, entro, orinto/
MG, ou pelo e-mail: licitacao@corinto.mg.gov.br, ou pelo site: www.
corinto.mg.gov.br. aulo ergio ilva ibeiro – residente da omis-
são ermanente de Licitação.

4 cm -03 1644167 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO 045/2022
A refeitura Municipal de orinto-MG torna público que realizará o
rocesso licitatório 045/2022, nexigibilidade 009/2022, redencia-
mento 006/2022, para contratação de empresa/pessoa física para pres-
tação de serviços por prossional da saúde (pediatra) para atender na
policlínica municipal, com base no art. 25, “caput”, da Lei Federal nº
8.666/93. A sessão pública da omissão de Licitação, oportunidade em
que os interessados apresentarão os envelopes de habilitação e proposta,
será realizada a partir do dia 06/06/2021, às 14:00 horas, na sede da
refeitura Municipal.  dital e anexos se encontram a disposição no
Departamento de Licitações da refeitura Municipal situada à Avenida
Getúlio Vargas, nº 200, entro, orinto/MG, ou pelo e-mail: licitacao@
corinto.mg.gov.br, ou pelo site: www.corinto.mg.gov.br. aulo ergio
ilva ibeiro – residente da omissão ermanente de Licitação.

3 cm -03 1644168 - 1

Coronel Fabriciano

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIALEXCLUSIVO
PARAME/EPPNº 019/2022

rocesso de ompra n° 185/2022 – rocesso Licitatório nº 089/2022.
Aviso de Licitação. bjeto: aquisição de materiais relacionados à pre-
miação, divulgação e plotagem atendendo as demandas operacionais
para a realização da opa Fabricianense de Fut7, em atendimento
à ecretaria de Governança da aúde, tendo como fonte de receitas
ecursos rdinários. Abertura dia 23/06/2022 às 14h00min.  dital
poderá ser retirado pelo site: http://www.fabriciano.mg.gov.br. utras
informações poderão ser obtidas na Assessoria de Licitações – raça
Luis nsch, nº 64, 2º andar, sala 219 - entro – oronel Fabriciano/MG
ou através do telefone 31-3406-7540 e e-mail: licitacao@fabriciano.
mg.gov.br. oronel Fabriciano/MG, 03 de junho de 2022. Débora Késia
iriano ilva. regoeira.

3 cm -03 1644360 - 1

Coronel Xavier
Chaves

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO 1º TA: PL 51/21, TP 07/21
bj: ontratação de empresa especializada para execução de obra de
pavimentação em bloquete sextavado, drenagem e sinalização dasuas:
Maria ristina astro into, límpio uzébio into e adre Francisco
odrigues Lustosa, no Bairro ossa enhora da onceição. Vencedor:
avimentadora Quebra Machado Ltda, J 05.149.501/0001-58.
Fica reequilibrado o valor global do contrato, adicionando-se o valor
de R$ 24.687,29, ace concessão de reequilíbrio econômico-nanceiro.
Juliana J. amargos - res. da L. oronel X. haves, 02/06/22.

2 cm -02 1644020 - 1

Couto deMagalhães
de Minas

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2022
rocesso Licitatório 060/2022 Tomada de reços 006/2022 bjeto:
contratação de empresa do ramo de engenharia para execução de obra
de pavimentação asáltica em tratamento supercial duplo em diver-
sas ruas, na omunidade De Tomé, ona ural De outo De Maga-
lhães De Minas. ontratante: Município de outo de Magalhães de
Minas – MG Detentora: TTA AD L
J: 37.235.815/0001-60 Valor: $ 334.888,98 Data da assinatura:
01/06/2022. Vigência: 31/10/2022

José duardo de aula abelo
refeito Municipal

3 cm -01 1643047 - 1

Cruzeiro da
Fortaleza

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO 001/2022
PROCESSO 004/2022 -PE 002/2022

spécie: termo de rescisão amigável ao contrato nº 001/2022. processo
nº 004/2022 – pregão eletrônico 002/2022. partes município de cruzeiro
da fortaleza/mg e a empresa smart mg comércio & representação ltda.
objeto: o presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do contrato
nº 011/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de
veículo de transporte sanitário, conorme especicações constantes do
anexo i, em atendimento a secretaria municipal de saúde. fundamento
legal: a rescisão do termo de contrato em questão encontra amparo no
disposto no artigo 79, ii, § 1º da lei federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. eeitos da rescisão: ca rescindido o termo de contrato
em epígrafe por ato amigável da administração e empresa, segundo os
dispositivos retromencionados, a partir de 23/05/2022. informações na
sede da prefeitura, pelo tel.: (34) 3835-1222 ou pelo site www.cruzei-
rodafortaleza.mg.gov.br. agnaldo ferreira da silva - prefeito municipal.
cruzeiro da fortaleza mg. 26/05/2022.

4 cm -03 1644163 - 1

Curvelo

Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Médio Rio das Velhas - CISMEV

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 –
 MV avisa que fará realizar licitação na modalidade regão
letrônico n.º 019/2022, para aquisição de materiais de mercearia,
sendo eles água mineral, materiais de copa e cozinha, gêneros ali-
mentícios e outros, com entrega parcelada, pelo período de 12 meses,
conforme condições previstas no dital. Abertura das propostas será
no dia 21/06/2022 ás 08:30 horas na lataforma de Licitações Licitar
Digital, através do endereço eletrônico www.licitardigital.com.br . 
edital completo encontra-se a disposição dos interessados no etor de
Licitações do MV, na sede administrativa do MV situada à
uaWilza atrícia Martins, n° 188 – Jockey lube - urvelo/MG, pelo
e-mail licitação@cismev.com.br ou cismev@gmail.com, do site www.
cismev.com.br e na lataforma de Licitações Licitar Digital, através do
endereço eletrônico www.licitardigital.com.br . Maiores informações
pelo Telefone (38) 3721-1735

4 cm -03 1644054 - 1

Delfnópolis

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIALNº 007/2022
Torna público que no dia 20 de junho de 2022 às 13h30min às 14 horas,
na Rua José Abrão Pedro, n.º 268, Centro, na cidade de Delnópolis/
MG – Divisão de Materiais/ompras, serão recebidos os credencia-
mentos, propostas e documentação relativos à MDALDAD regão
resencial nº 007/2022, tipo “Menor reço or Litro”, que tem como
objeto o: “registro de preços para aquisição parcelada de combustíveis
(óleo diesel, gasolina e etanol) para a manutenção de toda a frota muni-
cipal e para as balsas do rio grande” com início da sessão as 14 horas
– Delnópolis/MG, 03 de junho de 2022 – João Batista Machado –
ncarregado de Licitações

3 cm -03 1644177 - 1

Dionísio

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIALNº 020/2022.
A refeitura Municipal de Dionísio/MG torna público o regão resen-
cial nº 020/2022. bjeto: Aquisição de quipamentos letrônicos para
ducação. Data da essão ública: 21 de junho de 2022. redencia-
mento: 8h15min. essão: 8h30min.  dital poderá ser obtido gratui-
tamente no site: www.dionisio.mg.gov.br ou no etor de Licitação da
refeitura Municipal de Dionísio, localizada à ça. ão ebastião, nº
433, entro, das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min.
Dionísio/ MG, 03 de junho de 2022. Francisco astro ouza Filho -
refeito Municipal.

3 cm -03 1644287 - 1

Divinolândia
de Minas

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO: 040/2022
Firmado entre a refeitura Municipal de Divinolândia De Minas/MG
e D ALA DÇÕ LTDA, J ° 07.506.295/0001-11.
bjeto: ontratação de how Artístico Musical da dupla sertaneja Di
aullo e aulino a ser realizado no dia 11/10/2022: nexigibilidade:
003/2022. Valor: $ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) Vigência:
03/06/2022 até 31/12/2022. Divinolândia de Minas/MG, 03 de junho de
2022, odrigo Magalhães oelho – refeito Municipal.

2 cm -03 1644312 - 1

Divinópolis

Prefeitura Municipal

EXTRATO DAATA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 118/2022
oncorrência nº. 009/2022.bjeto: ontratação de empresa para a exe-
cução da 2ª etapa da obra do M roinfância tipo “1”- localizado na
ua ova Almeida, 347, Bairro Jardim das liveiras, no Município de
Divinópolis-MG,ão havendo interessados no presente certame, a lici-
tação foi declarada deserta.Divinópolis, 02 de junho de 2022. Jonas de
Alcantara Azevedo-residente L.

2 cm -03 1644232 - 1

DivisaAlegre

Prefeitura Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO INEXIGIBILIDADE

PROCESSO Nº 39/2022
 XGBLDAD º 3/2022 ADM ALV, re-
feito Municipal de Divisa Alegre, no uso de suas atribuições legais e,
em conformidade com o disposto no Art. 25, , Lei 8666/93, AT-
FA o rocesso de nexigibilidade de Licitação, para contratação de
serviço de show artísticos do grupo musical “atuaba comAmendoim”
a ser realizado no dia 24/06/2022, em comemoração aos festejos juninos
no município de Divisa Alegre/MG. elo valor global de $ 50.000,00
junto ao fornecedor MFF - romoções Diversionais Ltda.

Divisa Alegre, egunda-feira 30 maio 2022
refeito Municipal - Ademir Alves
TM D ATFAÇÃ

 XGBLDAD
 º 40/2022

 XGBLDAD º 4/2022
ADM ALV, refeito Municipal de Divisa Alegre, no uso de
suas atribuições legais e, em conformidade com o disposto no Art.
25, , Lei 8666/93, ATFA o rocesso de nexigibilidade de
Licitação, para contratação de serviços de shows artísticos dos gru-
pos musicais “Garota Faceira”, “srael ovaes”, “100 area”, “ony
Barbosa e Banda”, “Forró uco de imenta” a serem realizados nos
dias 24/06/2022 a 26/06/2022 em comemoração aos festejos juninos no
município de Divisa Alegre/MG. elo valor global de $ 193.000,00
junto ao fornecedor  erviços em ntretenimentos e Transporte
Ltda.

Divisa Alegre, egunda-feira 30 maio 2022
refeito Municipal - Ademir Alves
TM D ATFAÇÃ

 XGBLDAD
 º 41/2022

 XGBLDAD º 5/2022
ADM ALV, refeito Municipal de Divisa Alegre, no uso de
suas atribuições legais e, em conformidade com o disposto no Art. 25,
, Lei 8666/93, ATFA o rocesso de nexigibilidade de Licita-
ção, para contratação de serviço de show artístico do grupo musical
“Heraldo ordeiro” a ser realizado no dia 24/06/2022 em comemora-
ção aos festejos juninos no município de Divisa Alegre/MG. pelo valor
global de $ 8.600,00 junto ao fornecedor raldo ordeiro de ouza
- M.

Divisa Alegre, Terça-feira 31 maio 2022
refeito Municipal - Ademir Alves

9 cm -03 1644493 - 1

Divisa Nova

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N°175/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N°31/2022

nexigibilidade nº02/2022 – bjeto: Manutenção e suporte sobre os
sistemas informatizados cuja versão executável é de propriedade da
refeitura Municipal. ontratada: Diretriz nformática ireli, inscrita
no J sob o nº 22.493.902/0001-40. Data da assinatura: 30/05/2022.
Valor do contrato: $168.460,00 (cento e sessenta e oito mil quatrocen-
tos e sessenta reais). José Luiz de Figueiredo - refeito Municipal

2 cm -02 1643475 - 1

Dom Bosco

Prefeitura Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOTOMADA
DE PREÇOS Nº 008/2022.

 refeito Municipal de Dom Bosco/MG, no uso de suas atribui-
ções legais com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 Homologa
a rocesso Licitatório nº 053/2022, modalidade Tomada de reços
nº 008/2022 a empresa AAV AVMTAÇÃ LTDA, J:
23.454.470/0001-20, VAL GLBAL: $ 1.028.609,85 (um milhão
vinte e oito mil seiscentos e nove reais e oitenta e cinco centavos). Dom
Bosco/MG, 03/06/2022. elson ereira de Brito refeito Municipal.

2 cm -03 1644505 - 1

Dom Joaquim

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2022
Modalidade regão resencial nº 27/2022, bjeto “egistro de reços
para eventual contratação de prestação de serviços de hora maquina,
tipo trator agrícola, com implementos necessários para realização de
aração e gradeamento de solos cultiváveis, em atendimento às neces-
sidades da ecretaria Municipal de Desenvolvimento conômico e
Meio Ambiente”. A reunião acontecerá dia 20/06/2022 às 09:00h, na
sala de reuniões do prédio da prefeitura.  edital pode ser solicitado
pelo e-mail licitacao@domjoaquim.mg.gov.br ou retirado no site http://
lai.memory.com.br/editais-contratos, outras informações pelo telefone
31-3866-1212. atrícia Teixeira ilva - regoeira.

3 cm -03 1644193 - 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 320220603200427024.


