
 2 – quarta-feira, 01 de dezembro de 2021 diário dos municípios mineiros minas Gerais 

MINAS GERAIS
Diário Oficial Eletrônico

Governo do estado de Minas Gerais

Governador
roMeu ZeMA neTo

Secretário de eStado de Governo
iGor MAscArenHAs eTo

chefe de Gabinete 
JuLiAno FisicAro BorGes

Superintendente de imprenSa oficial 
rafael freitaS corrÊa

diretora de GeStão e relacionamento 
ana paula carvalho de medeiroS

diretora de editoração e publicação 
roSana vaSconcelloS forteS araÚJo

secreTAriA De esTADo De GoVerno 
De MinAs GerAis - seGoV

superinTenDÊnciA De iMprensA oFiciAL

cidade Administrativa presidente Tancredo neves
rodovia papa João paulo ii, 4000

prédio Gerais, 1º andar 
Bairro serra Verde - BH / MG

cep: 31630-901

Atendimento Negocial do Diário Oficial
WhatsApp: (31) 3916-7075

E-mail: imprensaoficial@governo.mg.gov.br

Produção do Diário Oficial
WhatsApp: (31) 3915-0257 / (31) 3916-7052

e-mail: diario@governo.mg.gov.br

Página eletrônica: www.jornalminasgerais.mg.gov.br

Carlos Chagas

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 050/2019 
 Processo Licitatório nº. 330/2019 Inexigibilidade nº. 002/2019- Ratifi-
cado em 22/11/2019 - partes: Município de carlos chagas e o Hospi-
TAL LourenÇo WesTin-objeto: reajuste do valor contratual com 
a consequente alteração do valor inicial do contrato nº 050/2019, nos 
termos do art.65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da cláusula Quinta 
do referido contrato e justificativa da Secretaria Municipal de Saúde - 
Valor do Termo Aditivo: r$ 67.669,80 (sessenta e sete mil, seiscentos 
e sessenta e nove reais e oitenta centavos) - Data do Termo Aditivo: 
16 de novembro de 2021- José Amadeu nanayoski Tavares - prefeito 
Municipal.

3 cm -30 1562612 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2021, 
processo Licitatório nº 229/2021, objetivando “registro de preço para 
futura e eventual aquisição de mobiliários e outros materiais, para aten-
der às demandas das creches e escolas infantis da rede municipal de 
ensino”, conf. especificações do Anexo I do edital, que estará disponível 
a partir do dia 01/12/2021 através do site www.carloschagas.mg.gov.br, 
com credenciamento a partir das 08:30 (oito horas e trinta minutos) do 
dia 14/12/2021. outros esclarecimentos pelo Tel: (33)3624-1263. car-
los chagas (MG), 30 de novembro de 2021. ione Araújo pereira Biten-
court. pregoeira Municipal.

preGÃo presenciAL nº. 20/2021, processo Licitatório nº 
228/2021, objetivando “registro de preço para eventual e futura aqui-
sição de uniformes, para a distribuição aos alunos regularmente matri-
culados na pré-escola e no ensino Fundamental da rede Municipal de 
Ensino, e demais profissionais da educação”, conf. especificações do 
Anexo i do edital, que estará disponível a partir do dia 01/12/2021 atra-
vés do site www.carloschagas.mg.gov.br, com credenciamento a par-
tir das 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 15/12/2021. outros 
esclarecimentos pelo Tel: (33)3624-1263. carlos chagas (MG), 30 
de novembro de 2021. ione Araújo pereira Bitencourt. pregoeira 
Municipal.

5 cm -30 1562705 - 1

Carmo do Cajuru

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº. 213/21 

preGÃo eLeTrÔnico nº. 29/21 (www.bll.org.br). objeto: Aqui-
sição de equipamentos de climatização, incluindo todo material neces-
sário (elétrico e hidráulico) e mão de obra de instalação, conforme 
solicitação da secretaria Municipal de educação. Data e Horário do 
recebimento das propostas: a partir das 09hs do dia 01/12/21. Data e 
Horário do início da disputa: 13:00 horas do dia 14/12/2021. Disponibi-
lização do edital e informações no endereço portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL  https://bll.org.br/ e www.carmodocajuru.atende.net 
(contato (37)3244-0704).

2 cm -30 1562902 - 1

Caxambu

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/21

1) processo de Licitação 41/21 - pregão presencial 04/21. objeto: 
Aquisição de 3 computadores Desktop e 11 notebooks para atender as 
necessidades da câmara Municipal de caxambu/MG, conforme descri-
tos no Termo de referência. credenciamento: 15/12/21 às 12h30min. 
Sessão: 15/12/21 às 13h. Horário oficial de Brasília/DF. Edital e infor-
mações no sítio: www.camaracaxambu.mg.gov.br. Fone: (35) 3341 
3313. cristiane ramos Lino/pregoeira

2 cm -29 1562212 - 1

Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal
AVISO DE ADESÃO 

 Adesão á Ata de registro de preço ao processo nº 1410001/2021 
oriunda do pregão eletrônico de registro de preço nº 51/2021, realizado 
pela cidade de novo progresso/pA, cujo objeto é: registro de preços 
para aquisição e instalação de circuito misto inclusivo brinquedos peda-
gógicos, tipo “playground”, para atender as unidades escolas de educa-
ção infantil. Luiz Antônio de sousa- prefeito.

2 cm -30 1562754 - 1

Conceição do 
Mato Dentro

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

preGÃo eLeTrÔnico nº 075/2021. o município de conceição do 
Mato Dentro/MG torna público a abertura do processo Licitatório nº 
231/2021, tipo Menor preÇo por iTeM; cujo objeto é o regis-
tro de preços pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual 
aquisição de eQuipAMenTos De inForMáTicA, para atender 
as necessidades das unidades das secretarias Municipais da prefeitura 
Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG, conforme especifica-
ções contidas no Termo de referência anexo ao edital nº 231/2021. 

Dia da abertura: 20 de Dezembro 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 -29 1562218 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021. 
o município de conceição do Mato Dentro/MG torna público que rea-
lizará processo Licitatório nº 238/2021, tipo Menor preÇo por 
iTeM; cujo objeto é o registro de preços, pelo período de 12 (doze) 
meses, para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos e móveis 
de escritório em geral, para atender as unidades das secretarias Muni-
cipais da prefeitura Municipal de conceição do Mato Dentro/MG, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I 
do edital nº 238/2021. Dia da abertura: 22 de Dezembro de 2021, às 
08h30min na plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. Maiores infor-
mações 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 -30 1562508 - 1

AVISO DE RETIFICAÇÃO
preGÃo eLeTrÔnico nº 072/2021. o município de conceição do 
Mato Dentro/MG torna público a retificação do Processo Licitatório nº 
222/2021, tipo Menor preÇo por iTeM; cujo objeto é a contra-
tação de empresa especializada para executar serviços de Transporte 
escolar, com veículos apropriados, sob a forma de fretamento, para 
conduzir os estudantes da rede estadual e Municipal de ensino, do 
município de conceição do Mato Dentro, de acordo com calendário 
escolar e as necessidades do Município, com quilometragens e itine-
rários pré-estabelecidos. Conforme especificações contidas no Edital 
Retificado Nº 222/2021, atendendo as necessidades da Secretaria Muni-
cipal de educação. e passa a abertura para o dia: 04 de Janeiro de 2022, 
às 09h30min 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 Gui-
marães - secretária Municipal de Administração.

4 cm -29 1561902 - 1

Conselheiro 
Lafaiete

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO

preGÃo nº 040/2021 – rp nº 030/2021 o prefeito Municipal de 
conselheiro Lafaiete, nos termos do art. 11, inciso V, do Decreto Muni-
cipal nº 84/2021, HoMoLoGA o resultado de julgamento do pro-
cesso Licitatório nº 081/2021 - pregão eletrônico nº 040/2021, rp nº 
030/2021, cujo objeto é: registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de materiais elétricos de consumo que serão utilizados na 
manutenção de prédios municipais e imóveis utilizados pelo Município. 
empresas vencedoras: Demater Depósito de Material para construção 
LTDA - Me, itens 01, 40, 41 e 45 a 48, no valor total de r$ 22.505,45 
(vinte e dois mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centa-
vos); Telamir comércio e serviços de eletro-eletrônicos e informática 
LTDA. – epp, itens 02, 03, 61 e 95, no valor total de r$ 10.548,50 (dez 
mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos); comer-
cial Avan LTDA. – Me, itens 04, 05, 07, 39 e 53, no valor total de r$ 
7.133,50 (sete mil, cento e trinta e três reais e cinquenta centavos); elé-
trica Luz comercial de Materiais elétricos eireLi – epp, itens 06, 13, 
23 a 36, 38, 42, 54, 55, 57 a 60, 69, 70, 86, 91 e 93, no valor de total 
de r$ 98.243,80 (noventa e oito mil, duzentos e quarenta e três reais 
e oitenta centavos); Mega comércio de Materiais elétricos eireLi – 
Me, itens 8 a 12, 18 a 20, 37, 62 a 68, 71 a 73, 81 a 84, 87 e 89, no 
valor total de r$ 38.483,90 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e 
três reais e noventa centavos); polo comercial eireLi – Me, itens 43, 
44, 49 a 52, 56, 85, 90, 92, 94, 96 a 99, no valor total de r$ 131.388,40 
(cento e trinta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta cen-
tavos); e, Dinâmica shop eireLi – epp, itens 74 a 80 e 88, no valor 
total de r$ 23.055,40 (vinte e três mil e cinquenta e cinco reais e qua-
renta centavos). cons. Lafaiete, 30/11/2021. Mario Marcus Leão Dutra 
– prefeito Municipal.

7 cm -30 1562778 - 1

RESULTADO HABILITAÇÃO APÓS PRAZO 
ART. 48 LEI 8.666/93 - CP 003/2021

A pMcL/MG torna público o resultado de julgamento da fase de habili-
tação, após abertura de prazo de regularização do art. 48, §3º, da Lei nº 
8.666/93, referente ao processo Licitatório nº 030/2021, concorrência 
pública nº 003/2021, cujo objeto é contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de engenharia e/ou arquitetura para exe-
cução de contenção de encosta com cortina atirantada na rua Barão de 
Suassuí, Bairro Santa Efigênia no Município de Conselheiro Lafaiete, 
conforme convênio nº 15.0073, de 13 de janeiro de 2015, e respectivos 
termos aditivos, celebrados entre o Município e a companhia de sane-
amento de Minas Gerais – COPASA/MG, de acordo com especifica-
ções, quantitativos e condições contidos nos Anexos i e ii, integrantes 
do edital. empresa Habilitada: ecM – Fundações e construções eireli 
– epp. empresa inabilitada: sAeX construções e comércio LTDA – 
epp. Fica aberto o prazo recursal. cons. Lafaiete, 30/11/2021. Alisson 
Dias Laureano – presidente da cpL.

4 cm -30 1562764 - 1

Coração de Jesus

Prefeitura Municipal
PP Nº 64/2021. 

objeto: Aquisição de veículo tipo caminhão destinado a atender a 
secretaria de educação deste Município. Horário/Data: 07:30:00 de Ter-
ça-feira, 14 de Dezembro de 2021. edital disponível no site www.cora-
caodejesus.mg.gov.br ou e-mail: licitacoracao@yahoo.com.br. Maiores 
informações através do telefone: (38)3228-2282. eguimércio Antunes 
evangelista – pregoeiro

2 cm -30 1562490 - 1

Cuparaque

Prefeitura Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO N°:0106/2021 

- AVISO DE LICITAÇÃO 
 o Município de cuparaque/MG, comunica através da cpL, que abrirá 
o Processo Licitatório N°:0106/2021, na modalidade Pregão Presencial 
para Registro de Preços N°:033/2021, tipo menor preço por item, para 
a futura e eventual contratação de empresa especializada para eventual 

prestação de serviços de podas e supressões de árvores de espécies 
variadas, localizadas em praças, jardins, parques, avenidas e ruas, imó-
veis locadas e imóveis pertencente ao Município de cuparaque/MG. A 
abertura será dia 14/12/2021 às 14h00, na sede da prefeitura. os inte-
ressados poderão retirar o edital e obter informações na sala de reu-
niões da prefeitura, na Avenida Moacir Albuquerque, 477 - centro, 
na cidade de cuparaque/MG, nos dias úteis no horário de horário de 
08h00 às 16h00. informações Tel/Fax: (0x33) 3262-5130-5131. email: 
licitacao@cuparaque.mg.gov.br e site: http://www.cuparaque.mg.gov.
br. Graziela Augusta de paula – presidente da cpL.

PROCESSO LICITATÓRIO N°:0107/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO 
 o Município de cuparaque/MG, comunica através da cpL, que abrirá 
o Processo Licitatório N°:0107/2021, na modalidade Pregão Presen-
cial para Registro de Preços N°:034/2021, tipo menor preço por item, 
para a futura e eventual fornecimento parcelado de materiais de cons-
trução, tubos e conexões hidráulicas e ferramentas em geral, atendi-
mento as demandas do Município. A abertura será dia 14/12/2021 às 
08h00, na sede da prefeitura. os interessados poderão retirar o edital e 
obter informações na sala de reuniões da prefeitura, na Avenida Moa-
cir Albuquerque, 477 - centro, na cidade de cuparaque/MG, nos dias 
úteis no horário de horário de 08h00 às 16h00. informações Tel/Fax: 
(0x33) 3262-5130-5131. email: licitacao@cuparaque.mg.gov.br e site: 
http://www.cuparaque.mg.gov.br. Graziela Augusta de paula – presi-
dente da cpL.

TerMo De ADJuDicAÇÃo e HoMoLoGAÇÃo. resoLVe: 
i – HoMoLoGAr o procedimento licitatório referente à Tomada de 
preços nº 004/2021, processo Administrativo nº 0102/2021, para “exe-
cução dos serviços de pavimentação com blocos sextavado e drena-
gem em trecho da rodovia MG422, destinados a atender ao plano de 
Ação no 09032021-011103, da modalidade de Transferência espe-
cial, conforme especificações técnicas previstas no Projeto Básico; II 
– ADJuDicAr o objeto do certame à empresa Jc & rp consTru-
TorA LTDA - Me – cnpJ:40.193.482/0001-68, no valor global de r$ 
702.612,72 (setecentos e dois mil e seiscentos e doze reais e setenta e 
dois centavos).

eXTrATo De ATA De reGisTro De preÇos no:043/2021 
– Município de cuparaque/MG X a empresa -LAureAno MATe-
riAL De consTruÇÃo LTDA – Me – cnpJ:14.211.904/0001-70. 
oBJeTo: registro de preços para futura aquisição, objetivando o 
fornecimento parcelado de materiais de construção em geral, desti-
nados a atender ao plano de Ação no 09032021-011103, da modali-
dade de Transferência especial. VALor: r$ 452.914,00 (quatrocen-
tos e cinquenta e dois mil e novecentos e quatorze reais). ViGÊnciA: 
11/11/2021 até 11/12/2022.

eXTrATo De conTrATo. contrato Administrativo nº:085/2021. 
processo Licitatório nº:0102/2021 – Tomada de preços nº:004/2021. 
pArTes: Município de cuparaque/MG e a empresa Jc & rp cons-
TruTorA LTDA – Me. oBJeTo: execução dos serviços de pavi-
mentação com blocos sextavado e drenagem em trecho da rodovia 
MG422, destinados a atender ao plano de Ação no 09032021-011103, 
da modalidade de Transferência especial. VALor: r$ 702.612,72 
(setecentos e dois mil e seiscentos e doze reais e setenta e dois cen-
tavos). conTrATADA:Jc & rp consTruTorA LTDA - Me - 
cnpJ:40.193.482/0001-68. conTrATAnTe: prefeitura Municipal de 
cuparaque/MG.

14 cm -30 1562746 - 1

Delta

Prefeitura Municipal
COMUNICADO DE ABERTURA DO 
PROCESSO LICITATÓRIO 69/2021

 pregão eletrônico nº38, tendo como objeto contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de engenharia compreendendo 
a execução do projeto Físico de Decoração de natal em 07(sete) pontos 
da cidade de Delta/MG “projeto natal de Luzes 2021”, com forneci-
mento de materiais,com sessão marcada para o dia 13 de dezembro de 
2021 às 09h30m. A sessão será realizada por meio do sistema de pregão 
eletrônico LiciTAneT, devendo o licitante interessado se credenciar 
no sistema preGÃo eLeTrÔnico, através do site https://licitanet.
com.br/. o edital completo encontra-se disponível na sede da prefeitura 
de Delta, das 08h00min ás 17h00min e no sítio: www.delta.mg.gov.br. 
Delta, 30 de novembro de 2021. Luiz Felippe Lima Faquineli caval-
cante. pregoeiro. 

3 cm -30 1562827 - 1

COMUNICADO DE ABERTURA DO 
PROCESSO LICITATÓRIO 70/2021, 

pregão eletrônico nº39, tendo como objeto Aquisição de cesta de 
natal, com sessão marcada para o dia 13 de dezembro de 2021 às 
13h30m. A sessão será realizada por meio do sistema de pregão ele-
trônico LiciTAneT, devendo o licitante interessado se credenciar no 
sistema preGÃo eLeTrÔnico, através do site https://licitanet.com.
br/. o edital completo encontra-se disponível na sede da prefeitura de 
Delta, das 08h00min ás 17h00min e no sítio: www.delta.mg.gov.br. 
Delta, 30 de novembro de 2021. Luiz Felippe Lima Faquineli caval-
cante. pregoeiro.

3 cm -30 1562816 - 1

Divino

Prefeitura Municipal
 PAL Nº 0161/2021

Tomada de preços nº010/2021 - Tipo Menor preço Global. o Município 
de Divino-MG, com sede na rua Marinho carlos de souza, 05, centro, 
nesta cidade de Divino, cep 36.820-000, cnpJ n. 18.114.272/0001-88, 
com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, torna público a realização 
do Processo Licitatório acima identificado, que tem como objeto a sele-
ção de empresa para execução de serviços contínuos de limpeza pública 
no Município de Divino, conforme especificações técnicas e quantitati-
vos constantes no edital (projeto Básico) e demais anexos. A licitação 
se dará no dia 16 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. A cópia do edi-
tal está disponibilizada no site www.divino.mg.gov.br, podendo tam-
bém ser requerida pelo e-mail: licitacao@divino.mg.gov.br. os esclare-
cimentos necessários serão obtidos no setor de Licitações da prefeitura 
Municipal de Divino, situado na rua Marinho carlos de souza, no 05, 
centro, cep 36.820-000, Divino – MG, Tel (032) 3743 0606.

4 cm -30 1562517 - 1

Divino das 
Laranjeiras

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO NO: 25/2021

Município de Divino das Laranjeiras X construtora J & M Ltda - epp. 
oBJeTo Do conTrATo: execução de obra de reforma de quadra 
poliesportiva, com ampliação e reforma do vestiário, reforma da arqui-
bancada, paredes e muros da quadra, ampliação da cobertura metálica e 
instalação de 72 m² de alambrado, localizada na Avenida Lino Gomes 
Pacheco, Distrito de Linópolis, firmado entre o Estado de Minas Gerais, 
por intermédio da secretaria de estado de Governo e o Município de 
Divino das Laranjeiras. oBJeTo Do TerMo ADiTiVo: prorroga-
ção do prazo de vigência do contrato original. DATA: 19/11/2021. 
ViGÊnciA: 22/11/2021 a 21/12/2021 – romilson Alves – prefeito 
Municipal.

3 cm -30 1562665 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021.
 Menor preÇo por iTeM. processo nº 46/2021. o Município 
de Divino das Laranjeiras/MG torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade de preGÃo na 
forma eLeTrÔnicA do tipo menor preço por item, cujo objeto é o 
registro de preços para futura aquisição de materiais odontológicos para 
as unidades Básicas de saúde do Município de Divino das Laranjeiras. 
A realização do certame está prevista para o dia 13 de dezembro de 
2021, às 09h00 - horário de Brasília. o edital completo está à disposi-
ção dos interessados, na prefeitura Municipal de Divino das Laranjei-
ras, nos dias úteis das 08h00 às 11h00 das 13h00 às 16h00, sito à praça 
Anacleto Falci, 280 – centro - Divino das Laranjeiras/MG, e gratuita-
mente através de mídia gravada em dispositivo do interessado ou em 
download nos seguintes sites: www.comprasnet.gov.br. e http://divino-
daslaranjeiras.mg.gov.br/licitacoes/, tel (33) 32451002. Márcio José da 
silva - presidente cpL.

4 cm -29 1562118 - 1

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DO 1º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO No: 24/2021 – 

Município de Divino das Laranjeiras X construtora J & M Ltda - epp. 
na publicação ocorrida no dia 30/11/2021, onDe se LÊ: “DATA: 
21/10/2021. ViGÊnciA: 22/10/2021 a 21/12/2021”, LeiA-se, 
“DATA: 19/10/2021. ViGÊnciA: 20/10/2021 a 19/12/2021”. romil-
son Alves – prefeito Municipal

2 cm -30 1562658 - 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 320211130234649022.


