
 6 – sábado, 29 de outubro de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - 

PROCESSO LICITATÓRIO 150/2022
pregão eletrônico n.º 035/2022. A p.M. de Mutum-MG, torna público. 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de água 
mineral e gás liquefeito de petróleo, para atender as demandas da secre-
taria Municipal de educação da prefeitura Municipal de Mutum – MG, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edi-
tal e seus anexos. início do recebimento de documentos e propostas a 
partir do dia 03 de novembro de 2022 no site https://licitanet.com.br. 
encerramento de envio de proposta e Habilitação e início da sessão 
eletrônica dia 16 de novembro de 2022 as 09h00min. informações pelo 
e-mail: licitacao@mutum.mg.gov.br, o edital e demais anexos encon-
tra-se disponível gratuitamente no site do município https://mutum.
mg.gov.br ou portal https://licitanet.com.br. informações e esclareci-
mentos protocoladas ou via e-mail licitacao@mutum.mg.gov.br. Fla-
viano José Torres Gomes. pregoeiro Municipal de Mutum-MG.

4 cm -28 1708286 - 1

PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - 
PROCESSO LICITATÓRIO 153/2022

pregão eletrônico n.º 036/2022. A p.M. de Mutum-MG, torna público. 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga 
de gás liquefeito de petróleo, recarga de água mineral e vasilhame de 
20 litros para água mineral, para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de Desenvolvimento social e Trabalho da prefeitura Muni-
cipal de Mutum-MG, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos. início do recebimento de 
documentos e propostas a partir do dia 03 de novembro de 2022 no 
site https://licitanet.com.br. encerramento de envio de proposta e Habi-
litação e início da sessão eletrônica dia 17 de novembro de 2022 as 
09h00min. informações pelo e-mail: licitacao@mutum.mg.gov.br, o 
edital e demais anexos encontra-se disponível gratuitamente no site do 
município https://mutum.mg.gov.br ou portal https://licitanet.com.br. 
informações e esclarecimentos protocoladas ou via e-mail licitacao@
mutum.mg.gov.br. Flaviano José Torres Gomes. pregoeiro Municipal 
de Mutum-MG.

4 cm -28 1708288 - 1

Nazareno

Prefeitura Municipal
PRP 075/22

Torna público prp n° 075/22, obj: registro de preços para futuro, 
eventual e parcelado fornecimento de concreto usinado de 15 MpA. 
Abertura: 16/11/2022 às 09h.edital: www.nazareno.mg.gov.br. José 
Heitor Guimarães de carvalho - prefeito

1 cm -28 1708287 - 1

Nova Era

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022. 

Propostas Classificadas: Atuar Prestações de Serviço Ltda e Saneamb 
engenharia Ltda. empresa vencedora: Atuar prestações de serviço 
Ltda – Valor: r$ 218.157,55. nova era, 28/10/2022. Givaldo Bueno 
Monteiro Quintão – presidente da comissão permanente de Licitação.

1 cm -28 1708112 - 1

Novo Cruzeiro

Prefeitura Municipal

 AVISO DE LICITAÇÃO–PREGÃO PRESENCIAIS N° 53/2022.
 o município de novo cruzeiro – MG torna pública a realização dos 
seguintes pregões: pregão presencial n° 53/2022 no dia 16/11/2022 
às09h00min. Objeto: contratação de leiloeiro oficial para preparação, 
organização, condução e fechamento de leilão público de bens móveis 
inservíveis do município novo cruzeiro-MG. integra dos editais e 
demais informações atinentes aos certames encontram-se à disposição 
dos interessados na divisão de licitação situada na Av. Júlio campos, 
172, centro nos dias úteis no horário de 07 às 12 horas, através do 
telefone 33 3533-1200 e e-e-mail: licitacoesnc@yahoo.com.br; http://
novocruzeiro.mg.gov.br/site/; Juliano Augusto Guedes – pregoeiro.

3 cm -28 1708268 - 1

Novorizonte

Prefeitura Municipal
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022
A Pref. Municipal de Novorizonte/MG, torna público a retificação do 
objeto processo Licitatório nº 089/2022, pregão presencial para regis-
tro de preço nº 025/2022. onde se lê: “contratação de empresa para 
fornecimento de materiais de construção para atender as demandas 
de obras da fábrica de bloquetes do município de novorizonte/MG”, 
Leia-se: “contratação de empresa para aquisição de materiais para 
fabricação de blocos, em atendimento a fábrica de bloquetes do muni-
cípio de novorizonte/MG”. As demais informações permanecem inal-
teradas. Maiores informações através do e-mail licitacaonovorizonte@
gmail.com - Pregoeira Oficial: Ana Clara Santos cardoso.

3 cm -28 1708337 - 1

Olaria

Prefeitura Municipal
 AVISO DE RETIFICAÇÃO. PROC. 124/2022 

- CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 
objeto: contratação de empresa especializada para realização de calça-
mento, incluindo material e mão de obra de um trecho da estrada das 
Voltas no Município de Olaria, conforme condições e especificações 
contidas no proJeTo Básico AneXo i, parte integrante e insepa-
rável do edital, independente de transcrição. no objeto do contrato, foi 
entendido o calçamento poliédrico como um gênero do qual o calça-
mento em bloquetes sextavados fazem parte, conforme todas as plani-
lhas e especificações constantes do projeto básico. Porém para evitar 
divergências de interpretação, necessária se faz a reTiFicAÇÃo do 
texto para aclarar o entendimento, passando a constar no lugar de polié-
drico, o termo sextavado, conforme o projeto e especificações constan-
tes do edital. Tendo em vista que tal retificação não altera a substância 
da proposta a entrega dos envelopes e abertura dos envelopes de habi-
litação continua dia 03/11/2022 às 9:00 horas e, sessão pública para 
abertura dos envelopes de proposta, dia 10/11/2022 – 9:00 horas, ambas 
no paço Municipal. informações: (032) 3288-1112/1113; e-mail: lici-
tacao@olaria.mg.gov.br ou www.olaria.mg.gov.br. presidente da cpL: 
Geiziane Aparecida de Almeida, 28 de outubro de 2022. 

5 cm -28 1707920 - 1

Paraguaçu

Câmara Municipal
EXTRATO PUBLICAÇÃO AO 1º TERMO 

ADITIVO AO CONTRATO Nº. 004/2022 
 partes: câmara Municipal de paraguaçu/MG e rosália Maria Ferreira 
Batista. objeto: prestação de serviços de consultoria contábil. Vigência: 
6 (seis) meses - 10/09/2022 até 10/03/2023. Valor Total: r$ 13.200,00 
(r$ 2.200,00 por mês). Assinam: Luiz Antônio correia – presidente da 
câmara Municipal e rosália Maria Ferreira Batista.

eXTrATo puBLicAÇÃo Ao conTrATo nº. 010/2022 - partes: 
câmara Municipal de paraguaçu/MG e Memory projetos e Desenvol-
vimento de sistemas Ltda. objeto: prestação de serviços de locação de 
softwares. Vigência: 6 meses – 30/09/2022 até 31/03/2023. Valor Total: 
r$ 15.210,00 (r$ 2.535,00 por mês). Assinam: Luiz Antônio correia 
– presidente da câmara Municipal e Memory projetos e Desenvolvi-
mento de sistemas Ltda.

eXTrATo puBLicAÇÃo Ao conTrATo nº. 011/2022 - par-
tes: câmara Municipal de paraguaçu/MG e JMpM consuLTores 
AssociADos. objeto: prestação de serviços de consultoria Jurí-
dica. Vigência: 2 meses – 10/10/2022 até 31/12/2022. Valor Total: r$ 
14.849,93. Assinam: Luiz Antônio correia – presidente da câmara 
Municipal e JMpM consuLTores AssociADos.

5 cm -26 1707098 - 1

Patrocínio

Prefeitura Municipal
AVISO DE EDITAL

PROCESSO Nº: 193/2022. 
Modalidade: Tomada de preços. edital nº: 21/2022. Tipo: Menor preço 
Global. objeto: contratação de empresa especializada para constru-
ção da sede do pace Hemominas e policlínica no terceiro pavimento 
do pronto socorro Municipal Terezinha Moreira Marra, no município 
de patrocínio/MG. A prefeitura Municipal de patrocinio torna público 
que no dia 17 de novembro de 2022 às 09:00 hs, no departamento de 
compras sito na praça olímpio Garcia Brandão, nº 1.452 na cidade de 
patrocínio/MG, serão recebidas e abertas a documentação referente ao 
processo acima especificado. Cópias de Edital e informações comple-
mentares serão obtidas junto a comissão permanente de Licitação, no 
endereço acima referido, no e-mail: licitacao@patrocinio.mg.gov.br e 
no portal do município. patrocínio-MG, 28 de outubro de 2022.

 rinaldo santos de Freitas – presidente. 
4 cm -28 1708075 - 1

Peçanha

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL 37/2022- PL 118/2022
objeto: contratação de empresa para realização de evento gastronô-
mico e cultural, com apresentação de peças teatrais, shows musicais, 
workshops e oficinas gastronômicas. Data de Abertura: 11/11/2022 
às 10h30min Local: sede da prefeitura Municipal de peçanha. edital: 
www.pecanha.mg.gov.br ou no e-mail: licitapecanha@gmail.comTel.: 
(33) 3411-2572 –pregoeiro: John G.K.o. santos

2 cm -28 1708186 - 1

Piranga

Prefeitura Municipal
 RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 096/2022. 
Tomada de preços nº. 008/2022. resumo do Termo Aditivo ao contrato 
de serviços de execução de pavimentação em bloco de concreto hexa-
gonal da via de acesso ao cAps. Valor do decréscimo: r$12.443,83 
(doze mil quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos). 
Valor do acréscimo: r$ 43.034,17 (quarenta e três mil e trinta e quatro 
reais e dezessete centavos). contratada: DL2 engenharia e construção 
LTDA, cnpJ: 30.480.108/0001-90.

 piranga/MG, 21/10/2022
 Luis HeLVÉcio siLVA ArAÚJo

 prefeito Municipal 
3 cm -28 1708159 - 1

Poços de Caldas

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 194-SMAGP/22
A prefeitura Municipal de poços de caldas com referência ao edital de 
pregão eletrõnico para registro de preços nº 194-sMAGp/22 para a 
Fornecimento de relógios de controle eletrônico Biométrico de ponto 
-secretaria Municipal de Administração e Gestão de pessoasda prefei-
tura Municipal de poços de caldas, comunica que o edital consolidado 
encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.
com.br e www.pocosdecaldas.mg.gov.br mantendo a data do início 
acolhimento de propostas, abertura das propostas e início da sessão de 
lances.Retificando ocomunicado publicado no Diário Oficial do Muni-
cípio nº 1072 em 26 de outubro de 2022, onde se lê: “o edital sofreu 
alterações e que as mesmas encontram-se disponíveis nos sites www.
licitacoes-e.com.br e www.pocosdecaldas.mg.gov.br.”,leia-se: “mante-
nha-se inalterado o instrumento convocatório”. poços de caldas, 28 de 
novembro de 2022. Ana Alice de souza. secretária Municipal de Admi-
nistração e Gestão de pessoas.

4 cm -28 1708073 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 269-SMAGP/22

A prefeitura Municipal de poços de caldas com referência ao edital de 
pregão eletrõnico para registro de preços nº 269-sMAGp/22 para o 
fornecimento de medicamentos - secretaria municipal de saúde, comu-
nica que edital consolidado encontra-se à disposição dos interessados 
nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.pocosdecaldas.mg.gov.br. 
mantendo a data do início acolhimento de propostas,abertura das pro-
postas e início da sessão de lances . informações pelo telefone: 0xx(35) 
3697-2290. poços de caldas, 27 de outubro de 2022

3 cm -27 1707600 - 1

Poté

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 042/2022. 
objeto da Licitação: aquisição de academia ao ar livre. Data e horário 
da sessão: 16/11/2022, às 09 horas. interessados poderão retirar o edi-
tal no site: www.pote.mg.gov.br ou solicitado através do e-mail: lici-
tacao@pote.mg.gov.br. poté, 28/10/2022. Jeferson Gomes dos santos, 
presidente da cpL.

2 cm -28 1707899 - 1

Presidente Juscelino

Prefeitura Municipal
 AVISO DE ADIAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº: 017/2022 
 Tendo em vista o Decreto Municipal nº 082/2022. Fica o processo 
Licitatório nº 098/2022- Tomada de preços nº: 017/2022, prorrogada 
para o dia 03/11/2022 às 09:00. ricardo de castro Machado. prefeito 
Municipal

1 cm -27 1707744 - 1

Prudente de Morais

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO 79/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022

prefeitura Municipal de prudente de Morais/MG, torna público que fará 
realizar processo Licitatório 79/2022 - pregão presencial nº 34/2022 - 
objeto: contratação de pessoa jurídica para segurar a frota de veículos 
oficiais da Prefeitura Municipal de Prudente de Morais/MG. Abertura/
sessão: 18/11/2022, 14h30min. Local: sala de Licitações da prefeitura/
rua prefeito João Dias Jeunnon, nº 56, centro. edital disponível em: 
www.prudentedemorais.mg.gov.br, informações: (31) 3711-1212 ou 
(31) 3711-1390 e/ou licitacoes@prudentedemorais.mg.gov.br

prudente de Morais/MG, 17 de outubro de 2022
claudiney Araújo

pregoeiro

processo LiciTATÓrio 86/2022
preGÃo presenciAL nº 33/2022

prefeitura Municipal de prudente de Morais/MG torna público que fará 
realizar processo Licitatório 86/2022 - pregão presencial nº 33/2022. 
oBJeTo: Aquisição de pedra irregular para calçamento poliédrico, 
em atendimento a secretaria Municipal de infraestrutura, Habitação e 
estradas do Município de prudente de Morais/MG, conforme, espe-
cificações e Termo de Referência anexo ao instrumento convocatório. 
Abertura/sessão: 17/11/2022, 14:30h. Local: sala de Licitações da pre-
feitura/rua prefeito João Dias Jeunnon, nº 56, centro. edital disponível 
em: www.prudentedemorais.mg.gov.br, informações: (31) 3711-1212 
ou (31) 3711-1390 e/ou licitacoes@prudentedemorais.mg.gov.br

prudente de Morais/MG
claudiney Araújo

pregoeiro
7 cm -28 1708300 - 1

Ressaquinha

Prefeitura Municipal
 AVISO DE CREDENCIAMENTO PROC. 

098/2021. INEX. 004/2021. CRED. 004/2021. 
obj: credenciamento de médicos especialistas nas áreas de cardiolo-
gia, ortopedia, neurologia Adulto, neurologia pediátrico, Ginecolo-
gia/obstetrícia, Angiologia, cirurgia Geral, psiquiatra, pediatra psi-
quiatra, pediatra, urologista, endocrinologista e nutricionista para 
atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde do município 
de ressaquinha. empresa credenciada: Marta oliveira Haddad, cnpJ: 
35.744.239/0001-50. info.: 12 às 17h pelo email: compras@ressaqui-
nha.mg.gov.br, tel. (32) 3341-1259.

3 cm -28 1708092 - 1

Rio Acima

Prefeitura Municipal
 EDITAL PP. 093/2022. 

Torna público o edital de pregão nº 093/2022. objeto: srp Medica-
mentos maior desconto tabela AnVisA/cMeD. Abertura: 17/11/2022 
às 9h. inf. www.prefeiturarioacima.mg.gov.br - pregoeiro.

1 cm -28 1708203 - 1

EDITAL PP. 092/2022.
 Torna público o edital de pregão nº 092/2022. objeto: srp equipa-
mentos unidade de saúde Mista. Abertura: 17/11/2022 às 8h30min. 
inf. www.prefeiturarioacima.mg.gov.br - pregoeiro.

1 cm -28 1708194 - 1

EDITAL PP. 095/2022. 
Torna público o edital de pregão nº 095/2022. objeto:. srp Locação 
de impressoras. Abertura: 21/11/2022 às 13h30min. inf. www.prefeitu-
rarioacima.mg.gov.br - pregoeiro.

1 cm -28 1708200 - 1

 EDITAL PP. 094/2022. 
Torna público o edital de pregão nº 094/2022. objeto: Aquisição de 
Letreiros Turísticos Abertura: 17/11/2022 às 14h. inf. www.prefeitura-
rioacima.mg.gov.br - pregoeiro.

1 cm -28 1708196 - 1

Rio Doce

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022
A prefeitura Municipal de rio Doce, pessoa jurídica de direito 
público, com sede nesta cidade à rua Antônio da conceição saraiva, 
nº 19 – centro – cep: 35.442-000, inscrito no cnpJ sob o nº. 
18.316.265/0001-69, torna público que realizará licitação na modali-
dade ToMADA De preÇos nº 004/2022 - contratação de empresa de 
engenharia especializada para execução de obras de reforma e amplia-
ção de imóvel, com a construção de anexo, contendo salas, wc e qua-
dra esportiva coberta, localizada à rua Antônio nunes pinheiro, 239, 
centro, no Município de rio Doce - MG, em atendimento à secretaria 
Municipal de educação. o edital na íntegra poderá ser obtido no site 
www.riodoce.mg.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na 
sede da prefeitura Municipal de rio Doce, rua Antônio da conceição 
saraiva, nº. 19 – centro – cep: 35.442-000, fone/fax (0xx31-3883-
5235/5242). rio Doce, 28 de outubro de 2022.

4 cm -28 1708001 - 1

Rio Paranaíba

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 FMS

 objeto: registro de preços para eventual aquisição de materiais hos-
pitalares diversos. Abertura: 10/11/2022 às 08 horas. – preGÃo pre-
senciAL nº 029/2022 – objeto: registro de preços para prestação 
de serviços de locação de caminhão munck incluso todas as despe-
sas. Abertura: 11/11/2022 às 13 horas. – preGÃo presenciAL nº 
030/2022 – objeto: contratação de empresa especializada na locação de 
aplicativos (software), incluindo implantação (conversão ou migração 
de dados), aos sistemas informatizados e integrados entre si, para utili-
zação da prefeitura Municipal de rio paranaíba/MG, da câmara Muni-
cipal de rio paranaíba/MG, do instituto de previdência dos servidores 
Municipais de rio paranaíba - ipseM e da Fundação José resende 
de Vargas de rádio de rio paranaíba/MG. Abertura: 11/11/2022 às 14 
horas. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail lici-
tacao@rioparanaiba.mg.gov.br. rio paranaíba/MG, 28 de outubro de 
2022. Valdemir Diógenes da silva – prefeito Municipal.

4 cm -28 1708374 - 1

Ritápolis

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÕES

 ABERTURA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 115/2022
pregão presencial rp nº 43/2022, objetivando o registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de pneus 
e câmaras. Abertura dia 11/11/2022, às 09 horas, na sede da prefeitura, 
pça Tiradentes, 340 – centro;
 Abertura do processo de Licitação nº 117/2022, pregão presencial rp 
nº 45/2022, objetivando o registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para fornecimento de óleo lubrificante. Aber-
tura dia 18/11/2022, às 09 horas, na sede da prefeitura, pça Tiradentes, 
340 – centro; revogação do processo de Licitação nº 110/2022, pre-
gão presencial rp nº 040/2022, objetivando o registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de locação de van, tendo em vista a necessidade de reade-
quação do instrumento convocatório. Fundamento legal: art 49 da Lei 
Federal nº 8.666/93. Mais informações poderão ser obtidas através do 
tel: (32) 3356-1137 ou no site: www.ritapolis.mg.gov.br. Higino zaca-
rias de souza – prefeito Municipal.

4 cm -27 1707440 - 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 320221028203356026.

Netinho
Realce


