
 8 – sábado, 15 de outubro de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
AssinATurA Do conTrATo nº 083/2022. o prefeito Municipal 
de pedras de Maria da cruz torna público, nos termos da Lei Federal 
8.666/93, assinatura do contrato nº 083/2022 entre construtora sublime 
eireli, inscrita no cnpJ: 14.778.280/0001-78 e esta prefeitura Munici-
pal com o valor total de r$ 513.402,86 (Quinhentos e treze mil, quatro-
centos e dois reais e oitenta e seis centavos), Data da assinatura: 26 de 
setembro de 2022. rafael Barcelos silva - presidente da cpL.
ADJuDicAÇÃo DA ToMADA De preÇos nº 04/2022. o prefeito 
Municipal de pedras de Maria da cruz torna público, nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93 a Adjudicação da Tp nº 04/2022 tendo como 
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução de obra 
de construção de 02 (duas) quadras poliesportivas, sendo uma a ser 
construída na escola Municipal conceição Almeida silva na sede deste 
município e outra na escola Municipal Guilherme Arcanjo de oliveira 
na comunidade rural de palmerinha, Município de pedras de Maria 
da cruz, Adjudicando a empresa, Aliança estruturas Metalicas e cons-
trutora Ltda, inscrita no cnpJ: 11.368.196/0001-98, com o valor total 
de r$ 1.129.363,09 (um milhão, cento e vinte e nove mil, trezentos e 
sessenta e três reais e nove centavos). rafael Barcelos silva - presi-
dente da cpL.
AssinATurA Do conTrATo nº 084/2022 e conTrATo nº 
085/2022. o prefeito Municipal de pedras de Maria da cruz torna 
público, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 assinatura do contrato 
nº 084/2022 e nº 085/2022 entre a empresa Aliança estruturas Metali-
cas e construtora Ltda, inscrita no cnpJ: 11.368.196/0001-98 e esta 
prefeitura Municipal com os valores respectivamente de r$ 572.702,93 
(Quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e dois reais e noventa e três 
centavos), e r$ 556.660,16 (Quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscen-
tos e sessenta reais e dezesseis centavos), Data das assinaturas: 30 de 
setembro de 2022. rafael Barcelos silva - presidente da cpL.

9 cm -14 1702204 - 1

Pintópolis

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022.

 extrato do sexto termo aditivo a ata de registro de preços n°03/2022 do 
pregão presencial nº 012/2022. partes: contratante: Município de pin-
tópolis/mg. cnpJ: 01.612.481/0001-59, contratado: posto santa Luzia, 
cnpJ: 07.586.582/0001-89 objeto: “constitui objeto do presente termo 
aditivo da ata de registro de preços 003/2022 A reDuÇÃo de valor 
sem supressão do objeto contratual, com fundamento no artigos 58, § 
1° e 65, inciso ii, da lei n° 8.666/1993 e suAs ALTerAÇÕes. Valor 
gasolina comum litro r$6.26(seis reais e vinte e seis centavos) Diesel 
s-500 r$ 7,28 (sete reais e vinte e oito centavos) Assinatura aditivo 
11/10/2022 Ley Lopes dos santos– prefeito.

presenciAL nº 012/2022. extrato do quarto termo aditivo a ata de 
registro de preços n°04/2022 do pregão presencial nº 012/2022. partes: 
contratante: Município de pintópolis/mg. cnpJ: 01.612.481/0001-59, 
contratado: posto petromac, cnpJ: 01.321.096/0001-03 objeto: 
“constitui objeto do presente termo aditivo da ata de registro de preços 
004/2022 A reDuÇÃo de valor sem supressão do objeto contratual, 
com fundamento no artigos 58, § 1° e 65, inciso ii, da lei n° 8.666/1993 
e suAs ALTerAÇÕes. Valor etanol 3,76(três reais e setenta e seis 
centavos) diesel s-10 r$ 7,42(sete reais e quarenta e dois centavos) 
Assinatura aditivo 11/10/2022 Ley Lopes dos santos– prefeito.

5 cm -14 1701800 - 1

Pirapora

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 

COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022
processo Licitatório n° 092/2022. Homologo o processo Licitatório 
autorizando a contratação de empresa para aquisição de aparelhos de 
ar condicionados para atender as unidades de ensino da rede municipal 
de educação (seMeD), através das empresas: sat comercio e serviços 
LTDA cnpJ 01.221.604/0001-20, no valor global de r$175.451,64; 
Ventisol da Amazonia industria de Aparelhos eletricos LTDA cnpJ 
17.417.928/0001-79, no valor global de r$ 624.650,72; Globo comer-
cio de informatica eireLi cnpJ 31.588.978/0001-40, no valor glo-
bal de r$ 31.588.978/0001-40, no valor global de r$ 130.572,00; tudo 
conforme ata de julgamento. pirapora/MG, 13/10/2022 – Alexandro 
costa césar – prefeito Municipal.

3 cm -14 1702112 - 1

Poços de Caldas

Prefeitura Municipal
AVISO DE EDITAL –PREGÃO ELETRÔNICO PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 269-SMAGP/22 
o Município de poços de caldas, nos termos da Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Federal nº8.666/93 e Decreto Municipal nº 14.063/22, 
torna público que fará realizar, início AcoLHiMenTo De pro-
posTAs : dia 01/11/2022, às 08h30min, ABerTurA DAs propos-
TAs : dia 03/11/2022, às 08h30min, início DA sessÃo De LAn-
ces: dia 03/11/2022 às 13h00min depreGÃo eLeTrÔnico pArA 
reGisTro De preÇos nº 269-sMAGp/22, referente fornecimento 
de medicamentos - secretaria Municipal de saúde da prefeitura Muni-
cipal de poços de caldas. o referido edital encontra-se à disposição dos 
interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.pocosdecaldas.
mg.gov.br. informações pelo telefone: 0xx(35) 3697-2290. poços de 
caldas, 13 de outubro de 2022

3 cm -13 1701337 - 1

Departamento Municipal de 
Água e Esgoto - DMAE

 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 
– PROCESSO Nº 090/2022

o Diretor presidente do Departamento Municipal de água e esgoto 
de poços de caldas – MG, no uso de suas atribuições legais, conside-
rando a justificativa anexa ao processo, o parecer jurídico favorável, e 
enquadrando a situação no Art. 24, inciso iV da Lei Federal nº 8666/93 
para o serviço de Manutenção emergencial de Bomba ABs AFp1501 
M860/4, incluindo o Fornecimento e substituição de peças, conforme 
documentos anexos ao processo, decide: Adjudicar, Ratificar e Homo-
logar a proposta da empresa VeGATec soLuÇÕes eM MAnu-
TenÇÃo LTDA - Me, inscrita no cnpJ sob o nº 13.786.929/001-30 
pelo valor total de r$ 29.574,00 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta 
e quatro reais); Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; condições de 
Pagamento: 30º (trigésimo) dia do recebimento definitivo do objeto; 
prazo de entrega/execução: 30 (trinta) dias consecutivos; Vigência: 06 
(seis) meses. poços de caldas, 13 de outubro de 2022. paulo cesar 
silva – Diretor.

4 cm -14 1701862 - 1

Pocrane

Prefeitura Municipal
 TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2022.
 oBJeTo: contratação de empresa para construção de 05 (cinco), 
casas populares, que serão entregues aos beneficiados pelo programa 
de reconstrução de casas da Defesa civil, conforme aprovação do plano 
de Trabalho da plataforma s21D, processo nº 59053.007053/2022-01, 
criado de acordo com a portaria 998 de 04 de abril de 2022. prazo para 
o recebimento dos envelopes de propostas e documentação: Até o dia 
03/11/2022, ás 13:30 horas, Local para apresentação dos envelopes de 
propostas e Documentação: rua nilo Moraes pinheiro, 322, centro, 
pocrane - MG. contatos: 33 3316-1112 e email: licitacao@pocrane.
mg.gov.br. pocrane, 14 de outubro 2022. ernane José de Macedo/pre-
feito Municipal. 

3 cm -14 1701779 - 1

Pompéu

Prefeitura Municipal
ERRATA PROCESSO LICITATÓRIO 218/2022

preGÃo presenciAL 087/2022 Aquisição de veículos do siGTV 
nº 315200620210006e315200620220003 e doconvênio de saída nº 
1481001715/2022. Tipo: “Menor preço”; critério de Julgamento: 
“Menor preço por item”. onde se lê: Data da abertura:14/08/2022às1
3:00h,Leia-se: Data da abertura:31/10/2022às13:00h.informações:Tel: 
(37) 3523 1000, ramal 211 e 274.o edital poderá ser obtido noe-
mail:editaislicitacao@pompeu.mg.gov.brou sitewww.pompeu.mg.gov.
br.

2 cm -14 1702043 - 1

Porteirinha

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 43/2022

 objeto: contratação de máquinas e veículos pesados para melhoria 
de estradas vicinais e serviços urbanos, de forma parcelada. Dia da 
licitação: 27/10/2022 às 08:00hs. Local: praça presidente Vargas, 01 
– centro, porteirinha/MG. edital disponível: www.porteirinha.mg.gov.
br. informações pelo e-mail licitacao@porteirinha.mg.gov.br ou fone 
(38) 3831-1297.

 porteirinha/MG, 14/10/2022. Advá Mendes silva – pregoeiro
2 cm -14 1701968 - 1

Pouso Alegre

Prefeitura Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-

TOMADA DE PREÇOS N.º 27/2022 
o superintendente municipal de esportes, sr. rooney cleiber Ferreira e 
souza, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no artigo 
38, inciso Vii, c/c art. 43, inciso vi, ambos da lei nº 8.666/93, homo-
loga o resultado do processo licitatório modalidade tomada de preços 
nº 27/2022, cujo objeto é “contratação de empresa(s) especializada para 
construção das quadras de streetball nos bairros colina verde e parque 
astúrias, incluindo o fornecimento de material, equipamentos e mão 
de obra”. adjudicando vencedora a proposta apresentada no valor total 
de r$ 417.099,33 (quatrocentos e dezessete mil noventa e nove reais e 
trinta e três centavos) sendo para o lote 1 (construção da quadra de stre-
etball - bairro colina verde) o valor de r$ 224.299,11 (duzentos e vinte 
e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e onze centavos) e para o 
lote 2 (construção da quadra de streetball - parque astúrias) o valor de 
r$ 199.800,22 (cento e noventa e nove mil oitocentos reais e vinte e dois 
centavos), ofertado pela empresa Amplaminas engenharia eireli, pes-
soa jurídica de direito privado, sediada na avenida irmã tosta – Maria 
José Tosta, nº 61, bairro jardim esplanada, cep 37.552-175, município 
de pouso Alegre, estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao cadas-
tro nacional de pessoa jurídica do ministério da fazenda – (cnpJ/MF) 
sob o nº 23.896.707/0001-23, com inscrição estadual registrada sob 
nº 062984582.00-25.pouso alegre/mg, 13 de outubro de 2022.rooney 
cleiber Ferreira e souza -superintendente municipal de esportes

5 cm -14 1701810 - 1

Rio Doce

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022. 

objeto da Licitação: contratação de empresa de engenharia especiali-
zada para execução de obras de construção de módulo da ampliação da 
creche padrão FnDe. A comissão permanente de Licitação da prefei-
tura Municipal de rio Doce faz tornar público que procedeu a realiza-
ção de retificação do edital de Tomada de Preços Nº 003/2022, tendo 
ocorrido retificação Capítulo 1 – Item 1.4.1; Capítulo 4 – Item 4.6.1 e 
4.7; Anexo i – item 7.1.1 – alínea “a” e alínea “e”, item 8.1; Anexo i-A; 
Anexo II; e Anexo II-A. Em razão da presente retificação, ficam alte-
radas as datas e prazos do certame previstas inicialmente no edital. o 
edital retificado/consolidado poderá ser retirado na CPL da Prefeitura 
Municipal ou obtido no sítio eletrônico www.riodoce.mg.gov.br. Maio-
res informações cpL, telefones: (0xx31-3883-5235/5242). rio Doce, 
14 de outubro de 2022.

3 cm -14 1701997 - 1

Rio Manso

Prefeitura Municipal
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020

Termo de permissão de uso referente ao programa ALÔ MinAs, 
chamamento público 01/2020 que promove o atendimento do ser-
viço Móvel pessoal (“sMp”) aos distritos e localidades que até então 
não eram atendidos pelo programa. o Município de rio Manso, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no cnpJ/MF sob o nº 
18.363.978/0001-83, representada pelo prefeito sr. Luiz Leonardo 
Lucena, doravante denominado permitente e a empresa claro s.A., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpJ/MF sob o nº 
40.432.544/0001-47, doravante denominada permissionária, por meio 
da Tpu, disponibiliza um terreno com área de 300,00 m² (trezentos 
metros quadrados) à permissionária, a título gratuito, para viabilizar o 
início do cumprimento de suas obrigações previstas no edital de pregão 
eletrônico para registro de preços nº 206/2021. 

3 cm -14 1702016 - 1

Rio Pardo de Minas

Prefeitura Municipal
PREGÃO Nº 078/2022

Aviso de Licitação - processo nº 0179/2022 - pregão nº 078/2022. 
objeto: Aquisição de uma patrulha mecanizada composta por um tra-
tor agrícola e grade aradora conforme convênio nº 908132/2020 cele-
brado com o Ministério da Agricultura e Abastecimento, com entrega 
dos envelopes até as 11h00min:00 horas do dia 27/10/2022. Maiores 
informações pelo telefone (038) 3824-1356 - ou através do e-mail 
licitação@riopardo.mg.gov.br ou ainda na sede da prefeitura Munici-
pal de rio pardo de Minas - 14/10/2022. Astor José de sá - prefeito 
Municipal.
preGÃo sisTeMA reGisTro De preÇo nº 079/2022 - Aviso de 
Licitação - processo nº 0180/2022 - pregão sistema registro de preço 
nº 079/2022. objeto: registro de preço para eventual contratação de 
clínica médica especializada destinada a prestação de serviços de exa-
mes junto a secretaria municipal de saúde, com entrega dos envelopes 
até as 08h00min:00 horas do dia 31/10/2022. Maiores informações pelo 
telefone (038) 3824-1356 - ou através do e-mail licitação@riopardo.
mg.gov.br ou ainda na sede da prefeitura Municipal de rio pardo de 
Minas – 14/10/2022. Astor José de sá - prefeito Municipal.
preGÃo nº 080/2022 - Aviso de Licitação - processo nº 0181/2022 - 
Pregão nº 080/2022. Objeto: Contratação de empresa com profissional 
médico especializado na área de neuropediatra para atender aos usu-
ários encaminhados pela secretaria Municipal de saúde deste muni-
cípio, com entrega dos envelopes até as 08h00min:00 horas do dia 
01/11/2022. Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356 - ou 
através do e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br ou ainda na sede da 
prefeitura Municipal de rio pardo de Minas - 14/10/2022. Astor José 
de sá - prefeito Municipal.
PREGÃO Nº 073/2022 - Aviso de Retificação de Licitação - Pro-
cesso nº 0171/2022 - pregão nº 073/2022. objeto: Aquisição de pneus, 
câmaras e protetores destinados a manutenção da frota de veículos e 
máquinas deste município. onde se lê com entrega dos envelopes até 
as 08:00:00 horas do dia 17/10/2022, leia entrega dos envelopes até as 
08:00:00 horas do dia 03/11/2022 devido retificação da letra b do sub 
item 9.7 do edital . Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356 
- ou através do e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br ou ainda na sede 
da prefeitura Municipal de rio pardo de Minas - 14/10/2022. Astor 
José de sá - prefeito Municipal.
AViso De ADesÃo A ATA De reGisTro De preÇo. o Muni-
cípio de rio pardo de Minas, torna público a decisão pela Adesão a 
ATA de registro de preços nº 001/2022 - pregão presencial nº 045/020-
2021 - ciMAMs. Órgão Gerenciador: consorcio intermunicipal Mul-
tifinalitário da Área Mineira da Sudene. Vigência da ATA: 17/01/2022 
a 17/01/2023 - Órgão aderente: Município de rio pardo de Minas. 
objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de veículos 
novos (primeiro emplacamento). Fornecedor: JJM Automóveis e ser-
viços Ltda - cnpJ nº 17.426.228/0001-40: item 01: 15 und de Veí-
culo Automotor Zero Km Especificações mínimas: ano de fabricação e 
modelo 2021/20220, cor sólida ou metálica, equipado com motor 1.0 
Flex, transmissão manual de cinco marchas e Garantia de fábrica. Valor 
unit.:r$ 74.492,20 - Valor Global estimado da Adesão = r$ 223.476,60 
(duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e ses-
senta centavos). Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356 - 
ou através do e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br ou ainda na sede da 
prefeitura Municipal de rio pardo de Minas - 14/10/2022. Astor José 
de sá - prefeito Municipal.

12 cm -14 1702029 - 1

Ritápolis

Prefeitura Municipal
ABERTURA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 111/2022

pregão presencial nº 41/2022, objetivando a seleção de empresa para 
fornecimento de veículos. Abertura dia 03/11/2022, às 09:00 horas, na 
sede da prefeitura, pça Tiradentes, 340 – centro; abertura do processo 
de Licitação nº 113/2022, pregão presencial nº 42/2022, objetivando a 
seleção de empresa para fornecimento de banco de preços. Abertura dia 
04/11/2022, às 09:00 horas, na sede da prefeitura, pça Tiradentes, 340 – 
centro. Mais informações poderão ser obtidas através do tel: (32) 3356-
1137 ou no site: www.ritapolis.mg.gov.br. Higino Zacarias de souza 
– prefeito Municipal.

3 cm -13 1701626 - 1

Sabará

Prefeitura Municipal
 NOTA DE INTENÇÃO: 

A prefeitura de sabará, com sede na rua D. pedro ii, nº 200, cen-
tro, em sabará – MG, declara sua intenção em compartilhar uma área 
de 1m² do terreno situado a rua Dezenove, nº 500, Bairro rosário i, 
sabará – MG, de propriedade da companhia de saneamento de Minas 
Gerais – COPASA, para fins da instalação da Estação Repetidora do 
sistema de radiocomunicação Digital em atendimento a Guarda civil 
Municipal, pelo prazo de 60 meses, sem ônus para o Município. sabará, 
14 de outubro de 2022. Marcus Aurélio de oliveira - secretário Muni-
cipal de Defesa social. 

3 cm -14 1701991 - 1

 CADASTRO Nº: 001/2022.
 cadastro de estabelecimentos farmacêuticos para comercializa-
ção/dispensação de medicamentos retinoícos de uso sistêmico (lista 
c2), em cumprimento às portarias sVs/MG n° 344 de 12/06/1998 
e n° 06 de 01/02/1999. eMpresA: Drogaria Vida Ltda. cnpJ: 
17.256.512/0287-11. enDereÇo: Avenida prefeito Vitor Fantini,41- 
centro, sabará-MG. sabará, 30 de setembro de 2022. Andréa Gonçal-
ves ribeiro Lisboa - coordenador de Vigilância sanitária/secretaria 
Municipal de saúde.

2 cm -14 1702068 - 1

Santa Bárbara 
do Monte Verde

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO BF Nº 351.061/2022

o Município de santa Bárbara do Monte Verde torna pública a assi-
natura do contrato BF nº. 351.061/2022 com o Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais s.A. em 09 de setembro de 2022, no valor de r$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) com recursos do BDMG ciDADes 
susTenTáVeis - 2022.

santa Bárbara do Monte Verde, 14 de outubro 2022.
Fábio nogueira Machado

prefeito Municipal
2 cm -14 1701988 - 1

EXTRATO DE CONTRATO BF Nº 352.159/2022
o Município de santa Bárbara do Monte Verde torna pública a assi-
natura do contrato BF nº. 352.159/2022 com o Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais s.A. em 04 de outubro de 2022, no valor de 
r$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) com recursos do proGrAMA 
BDMG MAQ 2022.

santa Bárbara do Monte Verde, 14 de outubro 2022.
Fábio nogueira Machado

prefeito Municipal
2 cm -14 1701983 - 1

Santa Luzia

Prefeitura Municipal
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

4º TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº 293/2019 – pregão eletrô-
nico nº 053/2019. objeto: prorrogação de vigência por mais 12 meses e 
reajuste acumulado 7,19% inpc. contratada: Mediplus servicos Medi-
cos Ltda. Valor: r$ 28.962.969,7152. Assinado em 11/10/2022.

4º TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº 294/2019 – pregão ele-
trônico nº 053/2019. objeto: prorrogação de vigência por mais 12 
meses. contratada: Groupmed serviços de saúde Ltda. Valor: r$ 
11.609.742,60. Assinado em 11/10/2022.

eDiTAL De DiVuLGAÇÃo DA LisTA De 
conDiÇÃo especiAL pArA proVA, DA LisTA 
De inscriTos porTADores De DeFiciÊnciA 

e LisTA De inscriTos GerAL
A preFeiTurA MunicipAL De sAnTA LuZiA, através do seu 
prefeito municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, com responsabilidade técnica da conscAM, 
DiVuLGA abaixo a lista de condição especial para prova, lista de ins-
critos portadores de deficiência e a lista de inscritos geral do Concurso 
público nº 0001/2022. informa ainda, que a data das provas objeti-
vas e dissertativas foram alteradas para o dia 22/01/2023. e, para que 
chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital. ínte-
gra da retrocitada lista pode ser consultada no seguinte endereço ele-
trônico https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/
KzPqV8OrHfnTLyz

santa Luzia, 14 de outubro de 2022.
Luiz sérgio Ferreira costa

eXTrATo De ADJuDicAÇÃo / HoMoLoGAÇÃo
eDiTAL nº 091/2022 – preGÃo eLeTrÔnico - srp. objeto: 
Aquisição eventual e futura de eletrodomésticos e materiais de con-
sumo afins. O Pregoeiro Thiago Pereira de Carvalho ADJUDICA em 
13/10/2022 o item 12 à empresa unity instrumentos de Teste e Medição 
Ltda, no valor total de r$ 9.000,0000; o item 08 à empresa Maquitec 
Maquinas e equipamentos Ltda, no valor total de r$ 95.996,4000; o 
item 05 à empresa oportuno Distribuidora de Máquinas e Ferramentas 
Ltda, no valor total de r$ 4.008,0000; o item 04 à empresa Danfessi 
Móveis, Máquinas e equipamentos industriais Ltda, no valor total de 
r$ 7.499,5000; os itens 02, 03 e 11 à empresa Master eletrodoméstico 
eireli, no valor total de r$ 72.227,2600; o item 01 à empresa LL solu-
ções e serviços de Apoio Administrativo Ltda, no valor total de r$ 
31.234,0000. os itens 07 e 09 restaram FrusTrADos. os itens 06 e 
10 foram reVoGADos. o secretário Municipal de Administração e 
Gestão de pessoas, Thiago Henrique Ferreira, HoMoLoGA o procedi-
mento em 14/10/2022 para seu efeito jurídico e legal.

eXTrATo De ADJuDicAÇÃo / HoMoLoGAÇÃo
eDiTAL nº 093/2022 – preGÃo eLeTrÔnico. objeto: contra-
tação de empresa especializada visando à prestação de serviços de 
manutenção preventiva e/ou corretiva na plataforma hospitalar de ele-
vação vertical, (elevador) instalado no edifício do Hospital Municipal 
Madalena parrillo calixto. A pregoeira soraia Barbosa soares ADJu-
DicA em 14/10/2022 o grupo único à empresa: esmarty especialista 
em Manutenção de elevadores Ltda, no valor total de r$ 3.584,0000. 
A secretária Municipal de saúde, nádia cristina Dias Duarte Tomé, 
HoMoLoGA o procedimento em 14/10/2022 para seu efeito jurídico 
e legal.

AViso De LiciTAÇÃo
eDiTAL nº 105/2022 – preGÃo eLeTrÔnico-srp. objeto: Aqui-
sição eventual e futura de insumos e materiais médico-hospitalares – 
sondas variadas. Data de abertura da sessão pública marcada para o dia 
31/10/2022 às 09h. o edital encontra-se disponível no sítio eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, uAsG: 985155 e no sítio eletrô-
nico: www.santaluzia.mg.gov.br

ineXiGiBiLiDADe/cHAMAMenTo puBLico nº: 038/2022 
-objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural, destinada ao atendimento do programa 
nacional de Alimentação escolar/pnAe. Data de abertura da sessão: 
08/11/2022 às 10h, no Auditório da prefeitura Mun. De santa Luzia/
MG, Av. Viii, nº. 50, B. carreira comprida, cep 33.045-090. o edi-
tal poderá ser baixado no endereço eletrônico: https://www.santaluzia.
mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/ ou solicitado para o e-mail: cpl@
santaluzia.mg.gov.br

eXTrATos De ATAs De reGisTro De preÇos
ATA De reGisTro De preÇo nº 227/2022 – pregão eletrônico 
srp nº 096/2022. objeto: Aquisição eventual e futura de medica-
mentos para uso humano, destinados ao atendimento das demandas 
da assistência farmacêutica e unidades de saúde vinculadas à atenção 
primária. empresa: centermedi - comércio de produtos Hospitalares 
Ltda. – Filial sc. Valor: r$ 230.000,00. Vigência: 12 meses. Ass. em 
13/10/2022.

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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