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Careaçu

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021

ToMADA De preÇos nº 001/2021 conTrATo nº 220/2021 
partes: Município De cAreAÇu rc BorGes consTruTorA 
LTDA objeto: contratação de empresa do ramo (especializada), para 
obras complementares e construção de praça do Loteamento novo 
Horizonte i, ii e iii.  prazo: 14/05/2021 à 14/08/2021  Valor: r$ 
128.124,89 Data: 14/05/2021

2 cm -14 1481323 - 1

Cataguases

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2021

preGÃo presenciAL nº 030/2021 - reGisTro De preÇos nº 
052/2021. o Município de cataguases, por meio de seu prefeito sr. 
José Henriques comunica a todos os interessados que fará no dia 01 
de junho de 2021 às 8h no salão nobre Humberto Hardman Henri-
ques, situado na praça santa rita, 462, centro, cataguases/MG, a aber-
tura do processo Licitatório nº 078/2021 na modalidade pregão pre-
sencial nº 030/2021, registro de preços nº 052/2021, Tipo MAior 
DesconTo por item, para registrar preços para futura e eventual con-
tratação de empresas especializadas em prestação de serviços de manu-
tenção dos veículos da secretaria Municipal de saúde. Valor estimado: 
r$ 109.883,28. os interessados poderão adquirir o edital através do 
site: www.cataguases.mg.gov.br/licitacoes e qualquer dúvida entrar em 
contato pelo tel: (32) 3422-1066, ramal 219, 241, 223 e 247 ou através 
do e-mail: pregaocataguases@gmail.com. cataguases, 07 de maio de 
2021. José Henriques - prefeito de cataguases.

4 cm -14 1481451 - 1

Catuti

Câmara Municipal
TP Nº 03/2021 

com sede à rua Geraldo Barbosa da silva, nº 39 - centro, torna-se 
público a quem interessar que realizará no dia 31/05/2021 às 12h00min, 
licitação na modalidade Tomada de preços nº 03/2021, tipo menor 
preço, objetivando a contratação de Me/epp ou equiparadas para pres-
tação de serviços de assessoria de imprensa, cobertura em reuniões, 
divulgação de atos oficiais e criação de informativos para divulgação 
da câmara Municipal de catuti. informações complementares no ende-
reço acima mencionado ou através do e-mail: camaracatuti@hotmail.
com - Adão Fernandes Meira - presidente.

2 cm -14 1481704 - 1

Caxambu

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO 

preGÃo presenciAL nº 01/2021 processo Licitatório nº 01/21 - 
pregão presencial 01/21. objeto: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços terceirizados de porTAriA, sendo 01 (um) 
funcionário porteiro (masculino ou feminino), devidamente capaci-
tado para prestar serviços durante o horário de expediente, de segundas 
às sextas-feiras, atendendo as necessidades da câmara Municipal de 
caxambu. credenciamento: 28/05/21 às 13h30min. sessão: 28/05/21 
às 14h. Horário oficial de Brasília/DF. Edital e informações: www.
camaracaxambu.mg.gov.br/licitacoes. Fone: (35) 3341 3313. cristiane 
ramos Lino/pregoeira

3 cm -13 1481241 - 1

Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal
 INEXIGIBILIDADE 02/2021

 contratação de serviços técnicos especializados em assessoria e con-
sultoria de cunho jurídico – contratada: Moreira campos sociedade 
individual de Advocacia nos termos do artigo 25, caput, nos termos da 
Lei Federal 8.666/93. inicio 04/05/2021 a 31/12/2021 Valor Total de r$ 
80.000,00. Luiz Antônio de sousa - prefeito.
 inexigibilidade 01/2021, processo 56/2021 contratação da ceMiG 
para prestação de serviço público de energia elétrica e demais regula-
mentos expedidos pela AneeL nos termos do artigo 25, caput, da Lei 
Federal 8.666/93. Luiz Antônio de sousa - prefeito.

3 cm -14 1481331 - 1

Claro dos Poções

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

 processo nº 029/2021 - pregão presencial nº 013/2021. o Município de 
claro Dos poções/MG torna público que realizará licitação na moda-
lidade preGÃo presenciAL para registro de preços para futura e 
eventual aquisição de cestas básicas para manutenção dos benefícios 
eventuais, ações e serviços, atendendo a demanda decorrente da situ-
ação de risco e vulnerabilidade social e econômica, insegurança ali-
mentar e nutricional das famílias/indivíduos atendidos pelo crAs em 

decorrência da situação de calamidade pública e de emergência em 
saúde causada pela pandemia da covid19. Tipo menor preço por item. 
Data e horário da sessão pública: dia: 27/05/2021 às 08h30min. o edi-
tal encontra-se disponível no site: www.clarodospocoes.mg.gov.br - 
Licitações. consultas e esclarecimentos no email: licitaclaro@gmail.
com; Telefone: (38)3237-1157. claro dos poções, 14/05/2021. Wilk 
emanuell soares Dias - pregoeiro.

4 cm -14 1481483 - 1

Conceição da 
Aparecida

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRONICO 022/2021.

objeto: aquisição de um veículo, 0 km, ano/modelo 2021, original de 
fabrica para atendimento do centro de referencia social – crAs do 
município. o edital poderá ser retirado na integra através do site:www.
conceicaodaaparecida.mg.gov.br ou e-mails:compraslicitacao@con-
ceicaodaaparecida.mg.gov.brelicitacaopmca@yahoo.com.br. A sessão 
de abertura será realizada no dia 26 de maio de 2021, às 13h00 (treze 
horas). conceição da Aparecida, 14 de maio de 2021. José Antonio Fer-
reira - prefeito Municipal.

2 cm -14 1481400 - 1

Conceição 
das Pedras

Prefeitura Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2021,

 Tomada de preço nº 03/2021 – objetivo: contratação de empresa espe-
cializada para cobertura e reforma de piso no pátio da escola Munici-
pal. credenciamento ás 08:00 horas do dia 01/06/2021, e sua abertura 
marcada para às 08:30 horas do dia 01/06/2021.informações:(35)3664-
1222 das 8h às 16 h ou por e-mail: licitacao@conceicaodaspedras.
mg.gov.brestará disponível no site www.conceicaodaspedras.mg.gov.
br – Adjalma Lopes cirino – presidente da comissão. 

2 cm -13 1481072 - 1

Conceição do 
Mato Dentro

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO N° 138/2021. 
processo 104/2021 DispensA 032/2021 conTrATAnTe: pre-
feitura Municipal de conceição do Mato Dentro. conTrATADA: 
caixa econômica Federal. objeto: contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de transferência direta de benefício de 
programa de Auxílio emergencial do Município de conceição do Mato 
Dentro, destinado aos habitantes do Município que foram classifica-
dos como aptos a receber o benefício, conforme listagem a ser enca-
minhada, e em atendimento à Lei Municipal nº 2.321 de 31 de março 
de 2021. Data da Assinatura: 30/04/2021. Valor Valor: r$ 3,15 (três 
reais e quinze centavos) por crédito efetivado na conta social Digital, 
perfazendo o valor global de r$ 17.869,95 (dezessete mil, oitocentos e 
sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos). José Fernando Apa-
recido de oliveira prefeito Municipal.

4 cm -14 1481617 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO 
preGÃo eLeTrÔnico nº 027/2021. o município de conceição do 
Mato Dentro/MG torna público que realizará processo Licitatório nº 
110/2021, tipo Menor preÇo por iTeM; cujo objeto é o registro 
de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de 
construção visando atender as demandas das secretarias Municipais de 
infraestrutura e Transportes e de Desenvolvimento social do município 
de Conceição do Mato Dentro/MG, conforme especificado no Termo 
de referência AneXo i do edital n° 110/2021. Dia da abertura: 07 
de junho de 2021, às 09h00min na plataforma www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Maiores informações pelo telefone (31) 3868-2398 - edital 
disponível no site oficial do Município – www.cmd.mg.gov.br. Renata 
Maria Vidigal Guimarães - secretária Municipal de Administração.

3 cm -14 1481693 - 1

Cônego Marinho

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 040/2021 

Aviso de Licitação - edital de pregão presencial - srp n.º 040/2021 
- processo Licitatório n.º 051/2021. objeto: registro de preços para 
contratação de empresa especializada em confecção de cartaz, banner, 
crachá, outdoor, placa, tecido morim, adesivo, medalhas e troféu. Dia 
da Licitação: 28/05/2021 - Horário: 09:00. Local: sala de reunião da 
cpL situada à Av. Hermenegildo nogueira da silva - s/n B. centro / 
cônego Marinho - MG. o edital estará disponível no setor de Licita-
ções e contratos. informações: (38) 99915-9003 e e-mail: licitacao@
conegomarinho.mg.gov.br e no site: www.conegomarinho.mg.gov.br/
site/licitacao - cônego Marinho - MG, 14 de maio de 2021. Leonardo 
Ferreira da Cruz Júnior - Pregoeiro Oficial.
 preGÃo eLeTrÔnico nº. 041/2021 - processo nº. 052/2021 - 
objeto: registro de preços para aquisição de eletrodomésticos, eletroe-
letrônicos e móveis de escritório para atender a demanda da secretaria 
Municipal de cônego Marinho do Município de cônego Marinho-MG. 
encaminhamento/recebimento das propostas e dos documentos de 
habilitação: As propostas e os documentos de habilitação deverão ser 
encaminhados, exclusivamente por meio eletrônico no sítio https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. Apresentação das propostas 
e dos documentos de habilitação: Até às 10h30min do dia 28 de maio 

de 2021. Abertura da sessão pública e do envio de lances: às 11h00min 
do dia 28 de maio de 2021. o edital está disponível no endereço eletrô-
nico: https:// www.conegomarinho.mg.gov.br/site/licitacao.
 preGÃo eLeTrÔnico nº. 042/2021 - processo nº. 053/2021. 
objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de equipa-
mentos hospitalar, para atender a demanda da secretaria de saúde do 
Município de cônego Marinho/MG. encaminhamento/recebimento 
das propostas e dos documentos de habilitação: As propostas e os docu-
mentos de habilitação deverão ser encaminhados, exclusivamente por 
meio eletrônico no sítio https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/. Apresentação das propostas e dos documentos de habilitação: 
Até às 08h30min do dia 31 de maio de 2021. Abertura da sessão pública 
e do envio de lances: às 09h00min do dia 31 de maio de 2021. o edital 
está disponível no endereço eletrônico: https:// www.conegomarinho.
mg.gov.br/site/licitacao.
 preGÃo eLeTrÔnico nº. 043/2021 - processo nº. 054/2021. 
objeto: registro de preços para contratação de empresa para forneci-
mento refeições, salados e produtos de panificação. Encaminhamento/
recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: As propos-
tas e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, exclu-
sivamente por meio eletrônico no sítio https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/18/. Apresentação das propostas e dos documentos de 
habilitação: Até às 10h30min do dia 31 de maio de 2021. Abertura da 
sessão pública e do envio de lances: às 11h00min do dia 31 de maio de 
2021. o edital está disponível no endereço eletrônico: https:// www.
conegomarinho.mg.gov.br/site/licitacao.

10 cm -14 1481680 - 1

Conselheiro Pena

Prefeitura Municipal
AVISOS DE LICITAÇÃO 

preGÃo eLeTrÔnico nº 003/2021 - A prefeitura Municipal de 
conselheiro pena/MG, torna público o processo Licitatório nº 034/2021, 
pregão eletrônico nº 003/2021. objeto: registro de preços para even-
tual aquisição de materiais elétricos para conexão dos sistemas das usi-
nas solares do município de conselheiro pena. Data: 01/06/2021, às 
09:00 horas. o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no site: www.conselheiropena.mg.gov.br, no link “Licitações” e no site: 
www.licitardigital.com.br - nádia Filomena Dutra França.
preGÃo eLeTrÔnico nº 006/2021 - A prefeitura Municipal 
de conselheiro pena - MG torna público o processo Licitatório nº 
032/2021, pregão eletrônico nº 006/2021. objeto: registro de preços 
para eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática 
para suprir a demanda da prefeitura Municipal de conselheiro pena/
MG e suas secretarias de Governo. Data: 02/06/2021, às 09:00 horas. o 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site: www.
conselheiropena.mg.gov.br, no link “Licitações” e no site: www.licitar-
digital.com.br - nádia Filomena Dutra França.

4 cm -14 1481372 - 1

Coromandel

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021.

 será realizado no dia 01 de junho de 2021 às 09:00 hs o processo 
Licitatório de n° 081/2021, na Modalidade de pregão presencial de n° 
22/2021, do Tipo Menor preço Global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços médicos , exames 
e serviços técnicos em medicina e segurança do trabalho, para atender 
a Administração Municipal.. editais e inf. no e-mail licitacao@coro-
mandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo tele-
fone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à rua Artur 
Bernardes n° 170. coromandel-MG, 14 de maio de 2021. nilda Maria 
dos Anjos Dorneles – pregoeira.

3 cm -14 1481641 - 1

Coronel Fabriciano

Prefeitura Municipal
ERRATA DO EDITAL RESUMIDO. PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 093/2021. 
MoDALiDADe: DispensA De LiciTAÇÃo nº 038/2021. onde se 
lê: “a empresa eMerson sousA eLiAs 03297008636 ao valor de 
r$ 142.250,00 (cento e quarenta e dois mil duzentos e cinquenta reais) 
referente ao item 11. perfazendo o valor total de r$ 172.603,54 (cento e 
setenta e dois mil seiscentos e três reais e cinquenta centavos)”. Leia-se 
“a empresa eMerson sousA eLiAs 03297008636 ao valor de r$ 
5.690,00 (cinco mil seiscentos e noventa reais) referente ao item 11. 
perfazendo o valor total da dispensa de r$ 36.043,54 (trinta e seis mil 
quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)”. coronel Fabri-
ciano, 14 de maio de 2021. Jose pereira. presidente da cpL.

3 cm -14 1481648 - 1

Crisólita

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2021

preGÃo presenciAL srp nº 08/2021 - AViso De LiciTAÇÃo 
- objeto: registro de preços para eventual e Futura Aquisição de Mate-
riais de construção e correlatos, em atendimento aos diversos seto-
res da prefeitura Municipal - Data: dia 26/05/2021, às 08:00 h (oito 
horas). - Maiores informações e cópias do edital poderão ser obtidas 
junto ao site http://www.crisolita.mg.gov.br, na c.p.L. em dias úteis, 
no horário de 07:00 às 13:00h, pelo telefax (0xx33) 3611-8001 ou pelo 
e-mail: licitacao@crisolita.mg.gov.br. - crisólita, 14 de Maio de 2021. 
- samuel Xavier dos santos – pregoeiro.

2 cm -14 1481418 - 1

Cuparaque

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

Torna pública aos interessados que será realizada licitação, modalidade 
preGÃo eLeTrÔnico nº 003/2021, no sistema de registro de pre-
ços, na plataforma http://bll.org.br/, do tipo menor preço, apurado pela 
menor taxa percentual de administração, para a contratação de empresa 
do ramo para prestação de serviços terceirizados de caráter continuado 
de gerenciamento e administração de despesas de manutenção auto-
motiva em geral (preventiva, corretiva e preditiva), mediante sistema 
informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de car-
tão magnético nas redes de estabelecimentos credenciadas, visando o 
fornecimento de peças, componentes, acessórios de reposição genuí-
nos, entre outros materiais (pneus, óleo de motor, lubrificantes etc.), 
inclusive, transporte em suspenso por guincho e socorro mecânico, pro-
dutos, serviços mecânicos de toda ordem, borracharia, elétricos, lan-
ternagem, pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, balanceamento, 
em rede de oficinas e centro automotivos credenciados. A ser realizado 
na data 28/05/2021 às 09h00min, na sala de reuniões da prefeitura, 
na Avenida Moacir Albuquerque, 477 - centro, na cidade de cupa-
raque/MG. o edital encontra-se à disposição dos interessados a partir 
desta data, no horário de 07h00min às 16h00min, no endereço acima, 
informações através do telefone (0x33) 3262-5130-5131, e através de 
e-mail: licitacuparaque2021@gmail.com

preGÃo eLeTrÔnico n.º:004/2021
Torna pública aos interessados que será realizada licitação, modali-
dade preGÃo eLeTrÔnico nº 004/2021, no sistema de registro 
de preços, na plataforma http://bll.org.br/, tipo menor preço por item, 
para a futura e eventual aquisição parcelada de materiais de escolares e 
expedientes em geral, destinados ao atendimento de todas as secretarias 
Municipais. A ser realizado na data 02/06/2021 às 09h00min, na sala de 
reuniões da prefeitura, na Avenida Moacir Albuquerque, 477 - centro, 
na cidade de cuparaque/MG. o edital encontra-se à disposição dos 
interessados a partir desta data, no horário de 07h00min às 16h00min, 
no endereço acima, informações através do telefone (0x33) 3262-5130-
5131, e através de e-mail: licitacuparaque2021@gmail.com

preGÃo presenciAL nº 015/2021
Torna pública aos interessados que será realizada licitação, modali-
dade preGÃo presenciAL nº 015/2021, sobre o “Menor preço 
por item”, para a contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação, com 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à 
execução. A ser realizado na data 01/06/2021 às 08h30min, na sala de 
reuniões da prefeitura, na Avenida Moacir Albuquerque nº 477, Bairro 
centro, na cidade de cuparaque, estado de Minas Gerais. o edital 
encontra-se à disposição dos interessados a partir desta data, no horário 
de 07h00min às 16h00min, no endereço acima, informações através 
do telefone (0x33) 3262-5130-5131, e-mail: licitacuparaque2021@
gmail.com

preGÃo presenciAL nº 016/2021
Torna pública aos interessados que será realizada licitação, modali-
dade preGÃo presenciAL nº 016/2021, sobre o “Menor preço 
por item”, para a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de Ar 
condicionados dos departamentos pertencentes a essa Administração. 
A ser realizado na data 01/06/2021 às 10h00min, na sala de reuniões da 
prefeitura, na Avenida Moacir Albuquerque nº 477, Bairro centro, na 
cidade de cuparaque, estado de Minas Gerais. o edital encontra se a 
disposição dos interessados a partir desta data, no horário de 07h00min 
às 16h00min, no endereço acima, informações através do telefone 
(0x33) 3262-5130-5131, e-mail: licitacuparaque2021@gmail.com

preGÃo presenciAL nº 017/2021
Torna pública aos interessados que será realizada licitação, modalidade 
preGÃo presenciAL nº 017/2021, sobre o registro de preços 
“Menor preço por item”, para a futura e eventual aquisição de mate-
rial de limpeza, higienização e utensílios de cozinha para atender a 
demanda das diversas secretarias do Município de cuparaque/MG. A 
ser realizado na data 01/06/2021 às 14h00min, na sala de reuniões da 
prefeitura, na Avenida Moacir Albuquerque nº 477, Bairro centro, na 
cidade de cuparaque, estado de Minas Gerais. o edital encontra-se à 
disposição dos interessados a partir desta data, no horário de 07h00min 
às 16h00min, no endereço acima, informações através do telefone 
(0x33) 3262-5130-5131, e-mail: licitacuparaque2021@gmail.com

15 cm -14 1481658 - 1

Desterro do Melo

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

processo Licitatório nº 028/2021– “Drenagem pluvial, pavimentação 
asfáltica em CBUQ, instalação de meio-fio e sinalização de trânsito da 
rua professor Virgílio Fernandes de Melo, nos termos do convênio nº 
1491000411/2020, celebrado com a secretaria de estado de Governo 
de Minas Gerais - seGoV”, abertura marcada para o dia 02/06/2021 
às 09:00 horas, no setor de compras e Licitações da prefeitura de 
Desterro do Melo, Minas Gerais, maiores informações, publicações e 
solicitação de edital no telefone 32-3336-1123 ou nos e-mails com-
pras@desterrodomelo.mg.gov.br, compras1@desterrodomelo.mg.gov.
br, compras02@desterrodomelo.mg.gov.br, no site do Município em 
https://desterrodomelo.mg.gov.br/licitacoes.php, no Diário Oficial do 
Município em https://desterrodomelo.mg.gov.br/lis_diario.php. cadas-
tramento prévio de licitantes e visitas no local da obra agendadas 
no setor de compras e Licitações, Av. silvério Augusto de Melo, nº 
158, Fábrica, Desterro do Melo, Minas Gerais, Tel: 32-3336-1123 de 
12:30hs às 17:00hs e-mail: compras@desterrodomelo.mg.gov.br. Des-
terro do Melo, 14 de maio de 2021. Mayara Garcia Lopes da silva 
Tafuri. prefeita.

4 cm -14 1481580 - 1

Divinolândia 
de Minas

Prefeitura Municipal
ADERIR À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 decorrente do processo n° 027/2021, pregão presencial nº 010/2021 do 
Município de rio Vermelho/MG, cujo objeto é o registro de preço para 
futura e eventual Contratação de empresa especializada, qualificada, 
cadastrada junto à ceMiG companhia energética de Minas Gerais, 
com equipamentos para o trabalho em altura para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra) no sistema de iluminação pública de 
lâmpadas Vs, VM, VMT, MsT e LeD, totalizando o número de até mil 
pontos de i.p para suprir as necessidades do Município de rio Verme-
lho/MG, em atendimento a secretaria Municipal de obras, Transporte 
serviços públicos, anexo ao processo de adesão. Fornecedor: GoVAL 
enGenHAriA LTDA - cnpJ n.º 40.488.440/0001-54. contato: (33) 
3414-1639. Divinolândia de Minas – MG, 12 de maio de 2021, rodrigo 
Magalhães coelho – prefeito Municipal.
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