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Campos Gerais

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE ATO DE RATIFICAÇÃO PROC. LIC. Nº 05/2022
o Mun. de campos Gerais - MG, torna público extrato de ato de rati-
ficação. Processo Licitatório nº 05/22, Inexigibilidade 02/22, objeto 
contratação de José carlos de Assis produções Artísticas, cnpJ 
43.706.788/0001-69, representante exclusivo da dupla sertaneja Fer-
nando e sorocaba, para se apresentar-se no parque de exposições em 
16/09/2022, - na Festa do peão de campos Gerais, pelo valor de r$ 
160.000,00, nos termos do art. 25 inc. iii da Lei 8666/93 e alterações. 
Miro Lúcio pereira - prefeito Municipal

2 cm -24 1583055 - 1

Cana Verde

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 004/2022

Tipo: Menor preço por item – Lei 8666/93 – objeto: registro de pre-
ços para serviços de Manutenção em pontos de iluminação da rede 
pública/ponto Manutenido – entrega dos envelopes: Dia 15 de feve-
reiro de 2022 às 09h00min – informações completas com a comissão 
permanente de Licitação da prefeitura Municipal de cana Verde/MG – 
Fone (35) 3865-1202, no horário de 13h00min as 16h00min. edital na 
íntegra, disponível em www.canaverde.mg.gov.br!

2 cm -24 1583256 - 1

Canápolis

Prefeitura Municipal

 PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 
o prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, através do pre-
goeiro Municipal, torna público que fará realizar no dia 04 de fevereiro 
de 2022, às 15:30 horas, na sala de reuniões da prefeitura Municipal de 
canápolis, perante o pregoeiro e equipe de Apoio designados, que fará 
aberto o processo licitatório, sob a modalidade de pregão presencial, do 
tipo menor preço por item, para a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de recarga de gás de cozinha para atender a demanda 
de diversas secretarias do município e para doação de famílias carentes, 
conforme lei municipal nº 2.649/2017. o edital com todas as exigên-
cias e condições encontra-se à disposição dos interessados, no horário 
de 11:30 às 17:30h. canápolis, 24 de janeiro de 2022. Wilson de Assun-
ção Júnior – pregoeiro.
 preGÃo presenciAL 002/2022 – o prefeito Municipal no uso de 
suas atribuições legais, através do pregoeiro Municipal, torna público 
que fará realizar no dia 04 de fevereiro de 2022, às 13:30 horas, na sala 
de reuniões da prefeitura Municipal de canápolis, perante o pregoeiro 
e equipe de Apoio designados, que fará aberto o processo licitatório, 
sob a modalidade de pregão presencial, do tipo menor preço por item, 
para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
combustíveis para abastecimento dos veículos de propriedade da pre-
feitura Municipal de canápolis durante o exercício de 2022. o edital 
com todas as exigências e condições encontra-se à disposição dos inte-
ressados, no horário de 11:30 às 17:30h. canápolis, 24 de janeiro de 
2022. Wilson de Assunção Júnior – pregoeiro.
 preGÃo eLeTronico 003/2022 – o prefeito Municipal no uso de 
suas atribuições legais, através do pregoeiro Municipal, torna público 
que fará realizar no dia 11 de fevereiro de 2022, às 13:30 horas, na pla-
taforma www.bllcompras.org.br “Acesso identificado”, perante o Pre-
goeiro e equipe de Apoio designados, que fará aberto o processo licita-
tório, sob a modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço por 
item, para a aquisição de patrulha mecanizada (trator agrícola) desti-
nado a apoiar o desenvolvimento das atividades agrícolas do município, 
conforme convênio MApA – convênio nº 911381/2021. o edital com 
todas as exigências e condições encontra-se à disposição dos interessa-
dos, no horário de 11:30 às 17:30h. canápolis, 24 de janeiro de 2022. 
Wilson de Assunção Júnior – pregoeiro.
 preGÃo presenciAL 004/2022 – o prefeito Municipal no uso de 
suas atribuições legais, através do pregoeiro Municipal, torna público 
que fará realizar no dia 11 de fevereiro de 2022, às 14:30 horas, na sala 
de reuniões da prefeitura Municipal de canápolis, perante o pregoeiro 
e equipe de Apoio designados, que fará aberto o processo licitatório, 
sob a modalidade de pregão presencial, do tipo menor preço por item, 
para a aquisição de próteses dentária através do LrpD do Ministério da 
saúde. o edital com todas as exigências e condições encontra-se à dis-
posição dos interessados, no horário de 11:30 às 17:30h. canápolis, 24 
de janeiro de 2022. Wilson de Assunção Júnior – pregoeiro.

10 cm -21 1582677 - 1

 PREGÃO ELETRONICO 005/2022 
o prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, através do pre-
goeiro Municipal, torna público que fará realizar no dia 11 de feve-
reiro de 2022, às 10:30 horas, na plataforma www.bllcompras.org.br 
“Acesso identificado”, perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio designa-
dos, que fará aberto o processo licitatório, sob a modalidade de pregão 
eletrônico, do tipo menor preço por item, para a aquisição de Veículo 
tipo Micro-Ônibus-rodoviário para atender emenda parlamentar nº.: 
13699.286000/1210-01 para transporte sanitário, para atender a grande 
demanda de locomoção dos usuários que necessitam do tratamento fora 
do Município. o edital com todas as exigências e condições encon-
tra-se à disposição dos interessados, no horário de 11:30 às 17:30h. o 
prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, através do prego-
eiro Municipal, torna público que fará realizar no dia 04 de fevereiro 
de 2022, às 15:30 horas, na sala de reuniões da prefeitura Municipal de 
canápolis, perante o pregoeiro e equipe de Apoio designados, que fará 
aberto o processo licitatório, sob a modalidade de pregão presencial, do 
tipo menor preço por item, para a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de recarga de gás de cozinha para atender a demanda 
de diversas secretarias do município e para doação de famílias carentes, 
conforme lei municipal nº 2.649/2017. o edital com todas as exigên-
cias e condições encontra-se à disposição dos interessados, no horário 
de 11:30 às 17:30h. canápolis, 24 de janeiro de 2022. Wilson de Assun-
ção Júnior – pregoeiro.

5 cm -24 1583283 - 1

Capinópolis

Prefeitura Municipal
AVISO DA TP Nº 002/2022

Tipo Menor preço Global. objeto: contratação de pessoa jurídica espe-
cializada, sob regime de empreitada por preço global, com fornecimento 
de equipamentos, mão-de-obra, materiais e dos serviços técnicos neces-
sários para reforma do prédio da secretaria Municipal de educação e 
cultura no município de capinópolis-MG. Data da entrega e abertura 
dos envelopes: 10/02/2022 às 13h00min (treze horas) horas. o edital 
encontra-se disponível no site: www.capinopolis.mg.gov.br. informa-
ções pelo telefone: 034-3263-0320. capinópolis-MG, 24/01/2022. 
Adriano José da s. Vieira – presidente da cpL.
 Aviso do pregão eletrônico nº 077/2021, tipo menor preço por item. 
objeto: Aquisição de 01 Motoniveladora em atendimento convênio 
MAPA – PLATAFORMA+BRASIL Nº 908089/2020 firmado entre a 
união por intermédio do Ministério da Agricultura pecuária e Abaste-
cimento e o Município de capinópolis-MG. início da disputa do pregão 
eletrônico: 07/02/2022 às 13h00min. edital nos sites: www.capinopo-
lis.mg.gov.br e www.licitanet.com.br. capinópolis-MG, 24/01/2022. 
Lucas Victor da silva e souza – pregoeiro.

4 cm -24 1583230 - 1

Capitão Andrade

Prefeitura Municipal

ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2022 
Torna público a abertura da modalidade preGAo presenciAL nº 
003/2022, menor preço por item, cujo objeto é a contratação de técnico 
em química para monitoramento e gerenciamento de qualidade da água 
da estação de Tratamento de água (eTA) da sede do Município de 
capitão Andrade e do Abastecimento da comunidade de Bom Jesus da 
Vista Alegre. A abertura será no dia 08 de fevereiro de 2022, às 08:00 
horas, na prefeitura Municipal de capitão Andrade/MG, na rua Mes-
sias nogueira, 500 – centro, capitão Andrade/MG. o edital poderá 
ser lido e obtido no período de 25 de janeiro de 2022 a 08 de fevereiro 
de 2022, através do portal da transparência https://www.transparencia.
capitaoandrade.mg.gov.br/licitacoes/ ou pelo tel.: (33) 3231-9124, de 
segunda a sexta das 07:00 às 13:00 horas, com césar da rocha Fer-
nandes – pregoeiro.

3 cm -24 1583070 - 1

Capitólio

Prefeitura Municipal

EXTRATO CONTRATO Nº 08/2022
o chefe do poder executivo torna público a assinatura do contrato nº 
08/2022 entre as partes o Município de capitólio, inscrito no cnpJ 
16.726.028/0001-40, e o a empresa prodoeste Veículos e serviços 
LTDA, inscrito no cnpJ 20.495.149/0001-04 em 19 de janeiro de 2022 
com vigência de 19/01/2022 a 19/01/2023, no valor de r$ 309.000,00 
(trezentos e nove mil reais) com o objeto AQuisiÇÃo De VeicuLo 
cAMinHÃo 3/4, 0KM, cArroceriA Tipo GAioLA con-
ForMe proGrAMA BDMG MAQ 2021, conTrATo BDMG/BF 
329.753/21. Telefone (37)3373-0300 ou www.capitolio.mg.gov.br para 
maiores informações.

3 cm -24 1583392 - 1

Carangola

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
contratação de pessoa jurídica visando o fornecimento de 01 veículo 
de passeio, 0 KM, com especificações mínimas exigidas para atendi-
mento a Vigilância epidemiológica, da secretaria Municipal de saúde, 
tudo conforme edital, Termo de referência e demais anexos. cre-
denciamento: 31/01/2022, das 14h 00min às 14h e 30min - Abertura: 
04/02/2022, às 14h e 30min - informações: prefeitura Municipal - praça 
coronel Maximiano, 88, centro, carangola/MG - Tel.: (32) 3741-9600 
ou no site: www.carangola.mg.gov.br - carangola/MG, 13/01/2022 - 
Abimael Fernandes Borges - pregoeiro.

3 cm -24 1583127 - 1

Serviço Municipal de Saneamento 
Básico e Infraestrutura - SEMASA

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021
o seMAsA torna público que fará realizar a seguinte licitação: 
OBJETO: Registro de Preços para firmar Termo de Contrato de expec-
tativa de prestação de serviços de limpeza e desentupimento das redes 
de esgoto do Município de carangola-MG, utilizando-se de pressão 
por hidrojateamento à vácuo. prazo máximo para entrega dos envelo-
pes: dia 04/02/2022 as 08:00 horas. o edital na íntegra encontra-se 
no seMAsA/cGA, sito na rua Divino, n° 93, carangola–MG, fone 
(32) 3741-5820 - e-mail: comprasecontratos@semasacarangola.com.br 
e no site www.semasacarangola.com.br. o extrato do edital encontra-se 
publicado também em www.cisab.com.br. carangola, 24/01/2022. 
Vitor Hugo cosenza neves. Diretor Geral.

3 cm -24 1583245 - 1

Carbonita

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 002/2022 
A prefeitura Municipal de carbonita, torna público que realizará no dia 
10/02/2022, às 09h00min, o pAL nº 014/2022, Tp nº 002/2022. Tipo: 
Menor preço global. objeto: contratação de empresa especializada 
para execução de obras de pavimentação em bloquetes sextavados com 
meio fio e sarjeta, na Rua São Cristóvão e Rua Mamede Coimbra, em 
atendimento ao solicitado pela secretaria Municipal de obras do muni-
cípio de carbonita/MG. informações pelo tel.: (0xx38) 3526-1944 ou 
e-mail: licitacao@carbonita.mg.gov.br

2 cm -24 1583218 - 1

Carlos Chagas

Prefeitura Municipal

 EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.019/2017

processo Licitatório nº. 100/2017- pregão presencial nº. 017/2017-par-
tes: Município de carlos chagas e a empresa TriVALe ADMinis-
TrAÇÃo LTDA - objeto: Acréscimo ao contrato nº. 019/2017,de 
25% (Vinte e cinco) por cento, nos Lotes: 02- item 01, Lote 03: itens: 
01 e 02 do Anexo i do contrato nº. supracitado, conforme art. 65, § 1°, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e justificativa da Secretaria Municipal de 
obras e serviços urbanos- Data do Termo Aditivo: 021 de Dezembro 
de 2021 -José Amadeu nanayoski Tavares - prefeito Municipal.
 extrato do Décimo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços 
nº.019/2017 – processo Licitatório nº. 100/2017- pregão presencial nº. 
017/2017-partes: Município de carlos chagas e a empresa TriVALe 
ADMinisTrAÇÃo LTDA - objeto: prorrogação de vigência do con-
trato nº. 019/2017, conforme art. 57, ii, da Lei Federal nº. 8.666/93 
nos termos da Cláusula Sexta do referido contrato, conforme justifi-
cativa da secretaria Municipal de obras e serviços urbanos- Vigência 
do Termo Aditivo: 01/03/2022 a 17/07/2022 - Valor do Termo Aditivo: 
o percentual da taxa de Administraçãoofertado pela contratada é de 
1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento), permanece inal-
terado e, incidirá sobre o valor mensal do faturamento - Data do Termo 
Aditivo: 14 de Janeiro de 2022 - José Amadeu nanayoski Tavares - 
prefeito Municipal.

5 cm -24 1583060 - 1

INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2022
Extrato da Ratificação de Inexigibilidade referente ao Processo Licita-
tório nº. 001/2022. o prefeito do Município de carlos chagas, no uso 
de suas atribuições legais, ratifica o Parecer do Procurador Jurídico do 
Município, que, com fulcro no art. 25, ii e § 1º, c/c art. 13, iii e V, da Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores, opina favoravelmente à contra-
tação da empresa MAGALHÃes peruHYpe GoMes & FerrAz 
socieDADe De ADVoGADos, cnpJ 11.298.044/0001-66, para a 
prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consul-
toria jurídica especializada na área de Direito público, com ênfase nas 
áreas de Direito constitucional, Administrativo, previdenciário e Tri-
butário, consistente em acompanhar processos judiciais e administrati-
vos em todas as instâncias, proferir pareceres em licitação, auxiliar os 
atos administrativos das secretarias municipais, elaborar projetos de lei, 
decretos e portarias, atuar em processos de controle de constitucionali-
dade perante o TJMG e sTF, atuar perante o Tcu e Tce-MG, propor 
Ação civil pública e outras ações especializadas em defesa do patrimô-
nio público em geral, bem como outros atos pertinentes, no valor total 
de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). Data da Ratifica-
ção: 13 de janeiro de 2022. José Amadeu nanayoski Tavares – prefeito 
Municipal.

5 cm -24 1583272 - 1

Carmo do Cajuru

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº. 18/2022 
- PP Nº. 03/2022 - SRP Nº 02/2022

 objeto: registro de preços para futuras aquisições de combustíveis 
para os veículos e máquinas da Frota Municipal. credenciamento, 
entrega e abertura dos envelopes: dia 04/02/22 às 13h00min. info tel. 
(037) 3244-0704 e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br.

2 cm -24 1583319 - 1

Carrancas

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022
na modalidade preGÃo presenciAL pArA reGisTro De 
preÇos nº 004/2022 . Torna pública a abertura de licitação do tipo 
Menor preÇo (MAior DesconTo TABeLA AnVisA/cMeD) 
de todos os medicamentos de “a” a “z” éticos, similares, genéricos, 
biológicos e específicos, para serem adquiridos quando necessário. O 
edital completo no site www.carrancas.mg.gov.br ou junto a prefeitura 
Municipal. Mais informações pelo e-mail licitacao@carrancas.mg.gov.
br ou pelo telefone (35) 3327-1107. A abertura das propostas comer-
ciais está prevista para o dia 07/02/2022, às 09 horas, no setor de licita-
ções da prefeitura Municipal de carrancas.

3 cm -24 1583180 - 1

Catuji

Prefeitura Municipal

PL Nº 002/2021
Dispensa nº 002/2021 - RETIFICAÇÃO. Retificar na publicação 
do Doe caderno 2, de 14/01/2022, pág. 3,ondeselê: “contrato nº 
004/2021”; leia-secorretamente: “ contrato nº 005/2021”. pL nº 
004/2021 - Dispensa nº 004/2021 - RETIFICAÇÃO. Retificar na publi-
cação do Doe caderno 2, de 14/01/2022, pág.3,ondeselê: “contrato 
nº 004/2021”; leia-secorretamente: “ contrato nº 007/2021”. extrato 
do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 009/2021 – partes: Município de 
catuji/MG x sr. eleni campos silva - objeto: Locação de imóvel para 
funcionamento das instalações da secretaria Municipal de educação 
do Município de catuji/MG – Valor Global: r$ 19.612,68 - Vigência: 
01/01/2022 a 31/12/2022 - Modalidade: Dispensa 006/2021. extrato 
do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 008/2021 – partes: Município de 
catuji/MG x sra. rosemery rodrigues soares - objeto: Locação de 
imóvel para funcionamento da instalação da onG Menina Dança con-
forme convênio – Valor Global: r$ 1.800,00 - Vigência: 01/01/2022 
a 31/01/2022 - Modalidade: Dispensa 005/2021. extrato do 1º Termo 
Aditivo ao contrato nº 041/2021 – partes: Município de catuji/MG 
x sr. Jorge Douglas de oliveira - objeto: Locação de imóvel urbano 
para funcionamento do instituto nacional do seguro social, conforme 
Acordo de cooperação Técnica – Valor Global: r$ 650,00 - Vigência: 
01/01/2022 a 31/01/2022 - Modalidade: Dispensa 022/2021.

5 cm -24 1583151 - 1

Caxambu

Câmara Municipal

RETIFICAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022

proc. Adm. e Licitatório 2/22 - objeto: contratação de serviço de edi-
toração eletrônica e impressão em formato tabloide, do Jornal “câmara 
Aberta”. no aviso de licitação publicado no dia 22/01/2022, onde se 
lê: “credenciamento: 1/2/22 às 13h30min” e “sessão: 1/2/22 às 14h”, 
leia-se: “credenciamento: 4/2/22 às 13h30min” e “sessão: 4/2/22 às 
14h”. Horário oficial de Brasília/DF. Edital e informações no sítio: 
www.camaracaxambu.mg.gov.br ou na sede da câmara Municipal. 
Fone: (35) 3341 3313. caxambu/MG, 24 de janeiro de 2022. Anderson 
Andrade Felipe – pregoeiro.

3 cm -24 1583205 - 1

Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal

 EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2022.
Torna público o extrato de contrato nº 05/2022 para o conhecimento de 
todos os interessados a ratificação do Processo Licitatório Nº 08/2022, 
Dispensa nº 03/2022 do tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de 
empresa para a elaboração de projetos complementares de engenharia 
para a obra do cMei – Vovó Altiva, a ser construído na rua rio indaiá, 
nº 1273. empresa vencedora: p&c consultoria de engenharia LTDA - 
Me cnpJ: 22.216.495/0001-23 - Valor do contrato: r$ 23.900,00. Luiz 
Antônio de sousa - prefeito Municipal de cedro do Abaeté.

2 cm -24 1583016 - 1

Cláudio

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
processo Licitatório nº 018/2022, autuado em 24/01/2022 - Tomada 
de preços nº 001/2022. objeto: contratação de empresa para pres-
tação de serviços de engenharia para construção da sede de poli-
cia civil (Delegacia), que será localizada na Avenida clodomir de 
Barros, Bairro Angelina Barros deste Município, incluindo forneci-
mento de materiais e mão de obra e todos os serviços necessários à 
execução da obra, conforme planilhas e projetos da secretaria de 
Obras e Serviços Públicos afixadas neste Edital, a ser realizado no 
dia 10/02/2022, às 09h00min. cópia do edital à disposição dos inte-
ressados no site: www.claudio.mg.gov.br; e na Av. presidente Tan-
credo neves, nº 152, centro, nesta cidade, no horário de 08h00min 
às 17h00min, de segunda a sexta-feira. cláudio/MG, 24 de janeiro 
de 2022. reginaldo de Freitas santos - prefeito do Município.

3 cm -24 1583298 - 1

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 
convocação. em atendimento ao disposto no item nº 16.3 do con-
curso público - edital nº 01/2019 da prefeitura Municipal de cláu-
dio/MG, convocamos o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), em 
estrita observância da ordem de classificação e quadro de vagas, 
para comparecimento ao paço Municipal de cláudio/MG, no Depar-
tamento de recursos Humanos, sediado na Avenida presidente Tan-
credo de Almeida nº 152, centro, no prazo de 10 (Dez) dias, para a 
comprovação dos requisitos mínimos para o ingresso no cargo, rea-
lização de exame médico pré-admissional e posse: Auxiliar Admi-
nistrativo: 34º lugar - Hamilton pereira Martins, 35º lugar - William 
da silva pereira, 36º lugar - igor Barreto Francisco. cláudio/MG, 
24 de janeiro de 2022. reginaldo de Freitas santos -prefeito do 
Município.

3 cm -24 1583294 - 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 320220124194739023.

Anderson A. Felipe
Destacar


