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Capitão Andrade

Prefeitura Municipal

RETIFICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO Nº 064/2021 
Torna público a retificação da modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2021, menor preço por valor global, objeto do referido edital per-
manece o mesmo. Foram retificados os itens nº 5.2.3 e 9.9 do Edital, 
e Anexo iX. A abertura da sessão permanece a mesma. informações 
através do portal da transparência https://www.transparencia.capitao-
andrade.mg.gov.br/licitacoes/ ou pelo tel.: (33) 3231-9124, de segunda 
a sexta das 07:00 às 13:00 horas, com ernani Luiz da rocha – presi-
dente da cpL.

2 cm -26 1561443 - 1

Carandaí

Hospital Municipal 
Sant’Ana de Carandaí

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 40/2021
o pregoeiro torna público a abertura do pregão eletrônico nº 040/2021, 
processo Licitatório n° 047/2021, cujo objeto é escolha da proposta 
mais vantajosa para a Autarquia, de menor preço por item, para o 
reGisTro De preÇo, consignados em Ata de registros, visando 
a futura e eventual aquisição de enxovais Hospitalares, Materiais de 
corte e costura, Aviamentos e Armarinho para atender ao setor de ser-
viços Gerais da Autarquia Hospital Municipal sant’Ana de carandaí. o 
mesmo ocorrerá no site www.bll.org.br com início do recebimento das 
propostas às 08h do dia 29/11/2021. Término do recebimento das pro-
postas às 08h do dia 13/11/2021. inicio da sessão de disputa de preços 
às 10h do dia 13/11/2021, horário de Brasília. retirar o edital no site 
www.bll.org.br ou pelo e-mail: licitacoeshsantana@gmail.com.

 ezequiel Lima - pregoeiro.
3 cm -26 1561559 - 1

Carangola

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
processo LiciTATÓrio nº 178/2021.preGÃo eLeTrÔnico 
nº 054/2021.noVA DATA. objeto: contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento eventual, a depender da necessidade e da disponibilidade 
financeira, de um veículo adaptado no modelo ambulância, para atendi-
mento a pacientes e usuários que tenham necessidade de locomoção e 
para atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde, especi-
ficamente o TFD. Apresentação para credenciamento dos licitantes: das 
09:00 h às 09 h e 30 min do dia 13/01/2022; Data e horário da sessão: às 
09 h e 30 min do dia 13/01/2022; Local da sessÃo: https://www.lici-
tanet.com.br - informações: prefeitura Municipal, praça coronel Maxi-
miano, 88, centro, carangola/MG - Tel: (32) 3741-9600. carangola/
MG, 01/12/2021 - Abimael Fernandes Borges - pregoeiro.

3 cm -26 1561425 - 1

Carbonita

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Tp nº 007/2021 - A prefeitura Municipal de carbonita, torna público 
que realizará no dia 03 de janeiro de 2022, às 09h00min, o processo 
Licitatório nº 099/2021, Tomada de preços nº 007/2021. Tipo: Técnica 
e preços. objeto: contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em 
compras públicas, licitações e contratos. informações pelo tel.: (0xx38) 
3526-1944 ou e-mail: licitacao@carbonita.mg.gov.br
AViso De LiciTAÇÃo - Tp nº 008/2021 - A prefeitura Municipal 
de carbonita, torna público que realizará no dia 03 de janeiro de 2022, 
às 14h00min, o processo Licitatório nº 100/2021, Tomada de preços nº 
008/2021. Tipo: Técnica e preços. objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assesso-
ria contábil. informações pelo tel.: (0xx38) 3526-1944 ou e-mail: lici-
tacao@carbonita.mg.gov.br

4 cm -26 1561419 - 1

Careaçu

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

6º Termo Aditivo ao contrato nº 143/2020.partes: Município De 
cAreAÇu.ccp coMÉrcio e consTruÇÕes pLAneJADAs 
LTDA - epp. objeto: pavimentação de 4.147,55 m² em bloquetes sex-
tavados de concreto com meio fio de concreto e drenagem pluvial pela 
sarjeta das ruas do Loteamento pescador e do Loteamento novo Hori-
zonte iii e execução da rede coletora de esgoto no Loteamento novo 
Horizonte iii. prazo: 26/11/2021 à 26/02/2022. Valor: r$ 398.046,14.
Data: 26/11/2021

2 cm -26 1561245 - 1

Carlos Chagas

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021, 
processo Licitatório nº 226/2021, objetivando “Aquisição de veículos-
novos e com quilometragem zeradapara atender as demandasdas secre-
tarias de educação e de obras”, conf. especificações do Anexo I do edi-
tal, que estará disponível a partir do dia 29/11/2021 através dos sites 
www.carloschagas.mg.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br 
com credenciamento a partir das 08:00 (oito horas) do dia 09/12/2021. 
outros esclarecimentos pelo Tel: (33)3624-1263. carlos chagas (MG), 
26 de novembro de 2021. ione Araújo pereira Bitencourt. pregoeira 
Municipal.

2 cm -26 1561605 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2021
processo Licitatório nº. 163/2021 - extrato da Homologação. objeto: 
“registro de preço para eventual e futura aquisição de medicamen-
tos para atender mandados judiciais, em atendimento às demandas da 
secretaria municipal de saúde.” contratante: Município de carlos cha-
gas. Favorecidos: Minas Med Distribuidora de Medicamentos Ltda- 
cnpJ: 17.424.788/0001-66 e erefarma produtos para saúde eireli; – 
cnpJ: 15.439.366/0001-39. Data da Homologação: 25 de novembro de 
2021. José Amadeu nanayoski Tavares – prefeito Municipal.

 pregão eletrônico nº. 020/2021 – processo Licitatório nº. 142/2021 
- extrato da Homologação. objeto: “registro de preço para even-
tual aquisição de material esportivo para atender na promoção e 
vivência esportiva para crianças e adolescentes do município de 
carlos chagas, através de práticas esportivas nas modalidades: fut-
sal, handebol, basquetebol e voleibol e no programa Melhor Gera-
ção, convênios estaduais 1671000953/2018 e 1671001471/2019 
firmado entre o Estado de Minas Gerais e o Município de Car-
los chagas.” contratante: Município de carlos chagas. Favoreci-
dos: scapole Malhas Ltda- cnpJ: 07.677.098/0001-65, Guaxinim 
comércio eireli – cnpJ: 08.459.500/0001-06, Beaga Hospitalar 
eireli- cnpJ: 10.478.755/0001-50, uniformes Dias eireli – cnpJ: 
10.638.444/0001-00, exitus comercial produtos e serviços Ltda- 
cnpJ: 14.163.479/0001-91 e Dirceu Longo & cia Ltda- cnpJ: 
92.823.764/0001-03. Data da Homologação: 25 de novembro de 2021. 
José Amadeu nanayoski Tavares – prefeito Municipal.

 extrato do segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de ser-
viços nº. 050/2019 – processo Licitatório nº. 330/2019 inexigibilidade 
nº. 002/2019- Ratificado em 22/11/2019 - Partes: Município de Car-
los chagas e o HospiTAL LourenÇo WesTin- objeto: prorroga 
vigência do referido contrato, nos termos da cláusula Décima sétima, 
conforme art.57, II da Lei n°8.666/93, e justificativa da Secretaria 
Municipal de saúde - Vigência: 12 meses - Valor estimado do Termo 
Aditivo: r$ 634.206,24 (seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e seis 
reais e vinte e quatro centavos) - Data do Termo Aditivo: 09 de novem-
bro de 2021- José Amadeu nanayoski Tavares - prefeito Municipal.

8 cm -26 1561590 - 1

Carmo da Mata

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO DE 

EDITAL DE CONCURSO. 
Torna público a 4ª rerratificação do Edital de Concurso Público nº 
001/2020. o documento na íntegra com as alterações a que se refere 
essa rerratificação, encontra-se disponível no site da Prefeitura (www.
carmodamata.mg.gov.br) e no endereço eletrônico (www.conscamweb.
com.br). carmo da Mata, 26/11/2021. José carlos Lobato – prefeito 
Municipal 

2 cm -26 1561396 - 1

Carmo do Cajuru

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO 

CONTRATO Nº. 77/21 DO PL Nº 78/21
Tp nº 03/21.objeto: contratação de empresa especializada para execu-
ção de terraplanagem em via de ligação dos Bairros Vale Verde i, ii e iii 
aos Distritos industriais i e ii, localizados no Município de carmo do 
cajuru. empresa contratada: eMpreser – eMpresA De presTA-
ÇÃo De serViÇos LTDA, inscrita no cnpJ – 19.268.374/0001-10, 
nos termos do artigo 65, inciso i, alínea “b” § 1º da Lei nº. 8.666/93. 
Valor r$ 35.976,24.

2 cm -26 1561673 - 1

Carrancas

Prefeitura Municipal
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

DE PROGRAMA Nº 035/2020
referente à DispensA De LiciTAÇÃo nº 010/2020, com o con-
sórcio intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental sus-
tentável das Vertentes - ciGeDAs, objeto: Acréscimo de quantita-
tivo de serviços inicialmente previstos e consequentemente de valor 
na prestação de serviço de transbordo e transporte de resíduos sólidos 
urbanos classe ii A no município. Data: 24/11/2021. Valor estimado: 
r$17.657,64.

2 cm -25 1561073 - 1

Cataguases

Prefeitura Municipal

REPUBLICAÇÃO. 
processo LiciTATÓrio nº 195/2021. preGÃo presenciAL 
nº 059/2021. o Município de cataguases, por meio de seu prefeito 
sr. José Henriques comunica a todos os interessados que fará no dia 
09 de dezembro de 2021 às 9 h no salão nobre Humberto Hardman 
Henriques, situado na praça santa rita, 462, centro, cataguases (MG), 
a abertura do processo Licitatório nº 195/2021 na modalidade pregão 
presencial nº 059/2021, Tipo Menor preÇo, para contratação de 
empresas especializadas em prestação de serviços de monitoramento 
por sistema eletrônico e segurança 24 horas por dia com apoio técnico, 
viatura e disponibilização dos equipamentos para atender a diversos 
setores da prefeitura de cataguases. Valor estimado: r$ 158.820,00. 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 pregaocata-
guases@gmail.com cataguases, 25 de novembro de 2021. José Henri-
ques/ prefeito de cataguases.

4 cm -26 1561500 - 1

Catas Altas

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021

o Município De cATAs ALTAs/MG torna publico aos interessados 
a realização do pregão eletrônico nº 080/2021, processo nº 290/2021, 
visando a contratação de empresa para prestação de serviços com equi-
pamento de comutação eletrônica de eletrodos múltiplos para eletrocus-
são de plantas daninhas com operador para o município, incluindo os 
insumos, transporte e mão de obra. início da sessão pública: 13/12/2021 
– Horas 08:31:00. diretamente pela plataforma de licitações – www.
bbmnetlicitacoes.com.br. o edital disponível nos sítios: http://portal-
transparencia.catasaltas.mg.gov.br/ licitacoes e www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Mais informações via e-mail: pregão@catasaltas.mg.gov.br. 
Telefone: 31-3832-7113 / 3832-7583.

catas Altas, 25 de novembro de 2021.
saulo Morais de castro - prefeito.

3 cm -26 1561377 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2021
o Município De cATAs ALTAs/MG torna publico a realização do 
pregão eletrônico nº 082/2021, processo autuado nº 292/2021, visando 
aquisição de celular desbloqueado, notebook, tablet, equipamentos e 
insumos de informática em atendimento as secretarias municipais, con-
forme condições previstas neste edital e descrição do anexo i. recebi-
mento das propostas e documentos até: 14/12/2021 às 08h30min, dire-
tamente pela plataforma de licitações – www.bbmnetlicitacoes.com.
br. o edital disponível nos sítios: http://portaltransparencia.catasaltas.
mg.gov.br/licitacoes e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Mais informa-
ções via e-mail: pregão@catasaltas.mg.gov.br. Telefone: 31-3832-7113 
/ 3832-7583.

catas Altas, 26 de novembro de 2021.
saulo Morais de castro – prefeito.

3 cm -26 1561439 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021
o Município De cATAs ALTAs/MG torna publico aos interes-
sados a realização do pregão eletrônico nº 081/2021, processo autu-
ado nº 291/2021, aquisição de veículos comuns, conforme solicitação 
das secretarias municipais, condições previstas neste edital e demais 
anexos. início da sessão pública: 15/12/2021 – Horas 08:31:00. dire-
tamente pela plataforma de licitações – www.bbmnetlicitacoes.com.
br. o edital disponível nos sítios: http://portaltransparencia.catasaltas.
mg.gov.br/licitacoes e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Mais informa-
ções via e-mail: pregão@catasaltas.mg.gov.br. Telefone: 31-3832-7113 
/ 3832-7583.

catas Altas, 25 de novembro de 2021.
saulo Morais de castro prefeito.

3 cm -26 1561468 - 1

Caxambu

Prefeitura Municipal
 AVISOS DE LICITAÇÃO. 

1) processo 131/2021, pe 101/2021. objeto: Aquisição ferragens, con-
forme termo de referência. Data: 09/12/2021, às 09:00 h de Brasília. 2) 
processo 132/2021, pe 102/2021. objeto: Aquisição de álcool 70%, 
esfregão e saco de lixo reforçado. Data: 09/12/2021, às 10:00 h de Bra-
sília. editais disponíveis no www.caxambu.mg.gov.br e www.bll.org.br 
caxambu-MG, 26/11/2021 – Marcelo carvalho Gallo/pregoeiro. 

2 cm -26 1561641 - 1

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/21

1) processo de Licitação 40/21 - pregão presencial 40/21. objeto: 
registro de preços para o futuro e eventual fornecimento de produtos 
alimentícios para compor o lanche dos servidores e vereadores, bem 
como nos eventos promovidos pela escola do Legislativo no período de 
janeiro a dezembro de 2022. credenciamento: 14/12/21 às 12h30min. 
Sessão: 14/12/21 às 13h. Horário oficial de Brasília/DF. Edital e infor-
mações no sítio: www.camaracaxambu.mg.gov.br . e-mail licitacao@
camaracaxambu.mg.gov.br. Fone: (35) 3341 3313. cristiane ramos 
Lino/pregoeira

3 cm -25 1561044 - 1

Centralina

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 025/2021
A prefeitura Municipal de centralina/MG, torna público nos termos da 
Lei Federal nº 10520/02 c/c Lei Federal nº 8666/93, que fará reali-
zar Licitação, pregão eletrônico nº 025/2021, para aquisição de veículo 
ambulância tipo furgoneta em atendimento a resoLuÇÃo ses/MG 
Nº 7.155/2020, conforme especificações contidas no Termo de Refe-
rência Anexo i do edital. início da Disputa: 08/12/2021 às 14h00min. 
o certame ocorrerá através do site: www.licitanet.com.br - As infor-
mações poderão ser obtidas na prefeitura Municipal de centralina pelo 
telefone (34) 3267-8000 ou pelo e-mail: licitacao.centralina@gmail.
com das 08h:00 às 17:00 horas.

centralina/MG, 24 de novembro de 2021
sueLAine De FáTiMA MourA siLVA

pregoeira
4 cm -26 1561265 - 1

Cláudio

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021
processo Licitatório nº 314/2021. cumprindo determinação contida 
no parágrafo Único, Artigo nº 61, da Lei 8.666/93, torna público a 
HoMoLoGAÇÃo e ADJuDicAÇÃo, da Licitação cujo objeto é a 
aquisição de 01 (uma) ambulância para atendimento da proposta nº 
11802.697000/1200-01, de acordo com especificações contidas no 
Anexo i do edital, no Valor Global de r$ r$ 203.900,00 (Duzentos 
e três mil e novecentos reais), à empresa: B&F Veículos especiais 
Ltda, inscrita no cnpJ sob o nº 22.310.550/0001-40. cláudio/MG, 
26 de novembro de 2021. reginaldo de Freitas santos - prefeito do 
Município.
 eXTrATo De conTrATo nº 106/2021; pregão eletrônico nº 
060/2021- processo Licitatório nº 314/2021. contratado: B&F Veículos 
especiais Ltda, inscrita no cnpJ sob o nº 22.310.550/0001-40, objeto: 
constitui objeto a aquisição de 01 (uma) ambulância para atendimento 
da Proposta nº 11802.697000/1200-01 de acordo com especificações 
contidas no Anexo i do edital; Valor Global de r$ 203.900,00 (Duzen-
tos e três mil e novecentos reais); Dotação: 10.301.0021.3049 / 4490 
51; Vigência 26/11/2021 a 31/12/2021. o prefeito do Município de 
cláudio, cumprindo determinação contida no parágrafo Único, Artigo 
nº 61, da Lei 8.666/93, faz publicar o resumo dos contratos/Atas, cele-
brados pelo Município. cláudio/MG, 26 de novembro de 2021. regi-
naldo de Freitas santos - prefeito do Município.

5 cm -26 1561678 - 1

Conceição da 
Barra de Minas

Prefeitura Municipal
 RESULTADO DA ANALISE DA AMOSTRA APRESENTADA 

REFERENTE AO PREGÃO N°056/2021. 
resultado: AuTo serViÇo sAnTo AGosTinHo LTDA - cLAs-
siFicADA em 1° lugar, e intimação dos licitantes para sessão de habi-
litação que ocorrerá no dia 01/12/2021 ás 10 horas. Thaís carolina 
santos- pregoeira.

2 cm -26 1561578 - 1

Conceição do 
Mato Dentro

Prefeitura Municipal
AVISO DE REVOGAÇÃO -

 preGÃo eLeTrÔnico nº 020/2021. o município de conceição do 
Mato Dentro/MG torna público a reVoGAÇÃo do processo Licitató-
rio nº 075/2021, tipo Menor preÇo GLoBAL - LoTe Único; cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para ministrar cursos 
de Informática e Administração Profissionalizante, em atendimento 
as demandas da secretaria Municipal de Desenvolvimento social, no 
município de Conceição do Mato Dentro/MG, conforme especificações 
contidas no Termo de referência anexo ao edital n° 075/2021. Maio-
res informações pelo telefone (31) 3868-2398 . Victor Martins Lages - 
secretário Municipal de Desenvolvimento social. 

3 cm -25 1561027 - 1

AVISO DE ERRATA
 chamada pública nº 001/2021 – processo nº 223/2021 – Dispensa nº 
067/2021. o Município de conceição do Mato Dentro – MG, torna 
público no que se refere ao processo nº processo nº 223/2021 – Dis-
pensa nº 067/2021, para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organiza-
ções, em atendimento ao programa nacional de Alimentação escolar 
– pnAe / FnDe, do município de conceição do Mato Dentro/MG, 
anexos ao edital nº 223/2021. onDe se Le: cláusula terceira: do 
limite.3.1-o limite individual de venda de gêneros alimentícios do 
Agricultor Familiar e do empreendedor para a alimentação escolar será 
de até r$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAp por ano civil, referente 
à sua produção, conforme a legislação do programa nacional de Ali-
mentação escolar. LeiA-se: o limite individual de venda de gêneros 
alimentícios do Agricultor Familiar e do empreendedor para a alimen-
tação escolar será de no máximo r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por 
DAp por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do 
programa nacional de Alimentação escolar. conforme resolução nº21 
de 16 de novembro de 2021-Ministério da educação . Maiores infor-
mações pelo telefone (31)3868-2398 e (31) 3868-1056. edital disponí-
vel no site oficial do Município – www.cmd.mg.gov.br. Renata Maria 
Vidigal Guimarães – secretaria Municipal de Administração e recur-
sos Humanos.

5 cm -26 1561684 - 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 320211126201005023.


