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Diário Dos Municípios Mineiros  

Abaeté

Prefeitura Municipal
PROCESSO 76/2021.

Município de Abaeté/MG, localizado na praça Amador álvares, 167, 
centro, inscrito no cnpJ 18.296.632/0001-00, torna público a aber-
tura de processo Licitatório 76/2021, pregão presencial 28/2021, con-
tratação de empresa para execução de muros de alvenaria nas escolas 
senador souza Viana e irmã Maria de Lourdes, conforme planilha orça-
mentária e projetos anexos ao edital. A entrega e sessão de abertura dos 
envelopes serão no dia 26/05/2021 às 09:00. Mais informações e edital 
poderão ser obtidas em dias úteis de 8:00 às 17:00, tel:37-3541-5256, 
site www.abaete.mg.gov.br, licitacao@abaete.mg.gov.br. ivanir Dela-
dier da costa-prefeito Municipal

12 1480192 - 1

Aguanil

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

pregão eletrônico 001/2021 - Tipo: Menor preço por item – objeto 
visando registro de preços de medicamentos para atender à demanda 
da secretaria Municipal de saúde de Aguanil – recebimento das pro-
postas: Dia 27 de maio de 2021 às 08h00min. informações completas 
com a pregoeira e equipe de Apoio – Tel.: 35 9-98314976, no horário 
de 09h00min as 16h00min, ou no e-mail: licitacao@aguanil.mg.gov.br. 
o edital pode ser obtido na íntegra no site: www.aguanil.mg.gov.br. o 
pregão eletrônico será realizado através do site: https://licitanet.com.br

12 1480145 - 1

Águas Vermelhas

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL 016/2021
A prefeitura Municipal de águas Vermelhas/MG, torna público a 
realização de licitações nas modalidades: preGÃo presenciAL 
016/2021, tipo menor preço por item, destinado ao reGisTro De 
preÇos para eventual Aquisição de materiais de papelaria, têxtil, e 
artesanatos para manutenção dos serviços das diversas secretarias do 
Município de águas Vermelhas, cujo credenciamento se dará às 08:00 
horas do dia 27 (vinte de sete) de maio de 2021.

ToMADA De preÇos 007/2021
Tipo menor preço por item, destinado a contratação de empresa espe-
cializada em engenharia civil para prestação de serviços na confecção 
de projetos arquitetônicos, elétricos, hidro-sanitários, pontes, pavimen-
tação asfáltica e bloquetes e outros, bem como acompanhamento de 
execução de obras de engenharia neste município, cujos envelopes de 
habilitação e propostas deverão ser entregues até às 09:00 horas do dia 
31 (trinta e um) de maio de 2021. Maiores informações, bem como 
editais completos, junto a prefeitura Municipal de águas Vermelhas/
MG, com sede na rua são Vicente, 164 - centro, pelo telefone (33) 
3755-1490, e-mail licitacao2021av@gmail.com e site aguasvermelhas.
mg.gov.br

águas Vermelhas/MG, 12 de maio de 2021
Jailson das Virgens carvalho

presidente da cpL
12 1480463 - 1

Aimorés

Prefeitura Municipal
PP/RPNº 019/2021

Torna público nos termos das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 
- processo nº 044/2021 - pp/rpnº 019/2021. objeto: confecção e 
instalação de estrutura metálica e toldo. Retificação da publicação do 
dia 08/05/2021. onDe se LÊ: “pp/rp nº 044/2021 e processo nº 
018/2021”; LeiA-se: pp/rp nº 019/2021 e processo nº 044/2021. 
Com isso, fica alterada também a data de abertura do certame para o 
dia: 26/05/2021 às 08h00min. Melhores informações à Av. raul soa-
res, 310, centro, Aimorés/MG, Tel.: (33) 3267-1932, site: www.aimo-
res.mg.gov.br.

12 1480426 - 1

Albertina

Prefeitura Municipal
AVISO DE SUSPENÇÃO 

repuBLicAÇÃo e reTiFicAÇÃo - processo nº. 41/2021, pregão 
presencial nº 13/2021, edital de Licitação do tipo menor preço por item, 
para registro de preços para compromisso de prestação de serviços 
de horas de motoniveladora, escavadeira hidráulica, pá-carregadeira, 
caminhão basculante, caminhão pipa, cavalo mecânico com prancha, 
cavalo mecânico com basculante, rolo compactador, retroescavadeira e 
trator de esteira, para a Prefeitura Municipal de Albertina – Retificação 
nos anexo i, X no item 9, o descritivo se encontrava em divergência 
com os itens cotados e mensurado nos anexos I e X, fica-se retificado 
no edital, Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento convo-
catório. e a mesmo nova data de credenciamento e abertura dos envelo-
pes dar-se-á no dia 31/05/2021, às 09 horas 00 minutos. o instrumento 
convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª 
a 6ª feira, das 12h às 17h, na rua Luiz opúsculo, 290, centro, Albertina, 
cep: 37596-000. Tel. (35) 3446-1300- no site www.albertina.mg.gov.
br - João paulo Facanali de oliveira - prefeito Municipal.

12 1480395 - 1

Alfenas

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO 8º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 058/2018, 
ref. ao chamamento público n° 001/2017, processo nº 526/2017. con-
trato: Município de Alfenas - MG. contratado: iMeD- insTiTuTo 
De MeDicinA, esTuDos e DesenVoLViMenTo, inscrito no 
cnpJ nº 19.324.171/0001-02. Do objeto: Alterar o cronograma no 
item “1, 4” do contrato de Gestão. Alfenas, 01/03/2021. Luiz Antônio 
da silva, prefeito Municipal.
extrato do 9°Termo Aditivo ao contrato nº 032/2016, ref. ao pregão: 
005/2016, processo nº 037/2016. contratante: Município de Alfe-
nas-MG. contratado: AXTeLecoM TeLecoMunicAÇÕes LTDA 
epp, inscrita no cnpJ:00.538.593/0001-44. prorrogar por 60 dias a 
vigência a partir de 14/02/2021 até 15/04/2021. Alfenas 11/03/2021. 
Luiz Antônio da silva, prefeito Municipal.
extrato do 3° Termo Aditivo ao contrato nº 19/2020, ref. ao pregão: 
102/2019, processo nº 404/2019. contratante: Município de Alfenas- 
MG. contratado: cArVALHo & GoMes eVenTos LTDA-Me, ins-
crita no cnpJ:25.011.361/0001-64. Do objeto: prorrogar por 12 meses 
o prazo de vigência a partir de 19/02/2021 até 20/02/2022. Alfenas 
19/03/2021. Luiz Antônio da silva, prefeito Municipal.
extrato do contrato nº 13/2021, ref. ao pregão presencial nº 66/2020, 
processo nº 303/2020. contratante: Município de Alfenas-MG. 
contratado:A3 consTruTorA e LoTeADorA LTDA, inscrita no 
cnpJ 27.732.048/0001-40. Do objeto: serviços de caminhão pipa por 
hora técnica, saldo remanescente. Alfenas 29/03/2021. Luiz Antônio da 
silva, prefeito Municipal.

12 1480475 - 1

Almenara

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021

Tipo: menor preço por lote, com o objetivo de : contratação de 
empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação em 
bloquete em vias do município de Almenara – MG. A data de abertura 
será dia 27/05/2021 às 08h30 na sede da prefeitura Municipal, pça. 
Dr. Hélio rocha Guimarães, nº 27, centro - cep: 39.900-000. o edi-
tal poderá ser obtido através do email licitapma@hotmail.com e estará 
publicado no site da prefeitura http://www.almenara.mg.gov.br/. Maio-
res informações no email acima ou pelo telefone (33)37211360. Ade-
mir costa Gobira. prefeito

11 1479728 - 1

Alto Caparaó

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/2021, TP Nº 003/2021

A prefeitura de Alto caparaó/MG torna público o processo Licitató-
rio nº 221/2021, Tomada De preços nº 003/2021. objeto: contrata-
ção de empresa para execução da obra de construção do centro de 
Fisioterapia do Município de Alto caparaó. A sessão pública ocor-
rerá no dia 01/06/2021, às 13H. o edital na íntegra está disponível no 
site www.altocaparao.mg.gov.br. Maiores informações no tel.: (32) 
3747.2507/2562. sophia regina Vilaça emerick - pregoeira e presi-
dente da cpL.

12 1480531 - 1

Alvinópolis

Prefeitura Municipal

PRC 161/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 051/2021. 
o Município de Alvinópolis torna pública a realização de licitação que 
tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de pneus 
novos e correlatos para atendimento à frota de veículos e máquinas 
desta prefeitura. Data da sessão: Dia: 25/05/2021. Abertura da sessão: 
às 13:00h. Local:https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. edital 
disponível na sala de Licitações da prefeitura Municipal de Alvinópo-
lis, rua Monsenhor Bicalho, 201 – cep: 35.950-000, no site do muni-
cípio e no https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Alvinópolis, 
12 de maio de 2021.

12 1480254 - 1

Amparo da Serra

Prefeitura Municipal

EDITAL DE PREGÃO – 010/2021
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de carga de 
gás de cozinha (GLp), galão de água mineral, vasilhame de água mine-
ral, suporte para galão de água e kit de regulador e mangueira para gás, 
destinados a atender todas as secretariais do município de Amparo do 
Serra/MG, conforme especificações do Edital e Termo de Referência. 
informações: e-mail: licitacao@amparodoserra.mg.gov.br, telefone: 
(31) 3895-5158. samuel Faustino de oliveira – pregoeiro Municipal.

12 1480134 - 1

Araguari

Prefeitura Municipal

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021

o Município de Araguari/MG, torna público que, fará realizar a Licita-
ção na modalidade pregão presencial - sistema de registro de preços, 
do tipo Menor preço por item, com cota reservada de 25% para Me e 
epp e item exclusivo para Me e epp especializada no ramo, nos termos 
do art. 48, iii, da Lei complementar nº. 123/2006, com redação dada 
pela Lei complementar 147/2014, visando o registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços funerários e translado para atender aos casos de vulnerabi-
lidade causadas por situação de morte ocorrida em famílias carentes, 
cuja renda per capita seja igual ou inferior a 1/2 do salário mínimo, 
vigente por um período de 12 meses, mediante instrumento contra-
tual, de acordo com o edital de pregão nº 039/2021 - rp nº 032/2021, 
devendo a proposta e documentação ser entregues no Departamento de 
Licitações e contratos à rua Virgílio de Melo Franco n.º 550, no dia 27 
de maio de 2021, até às 13:00 horas, sendo que os mesmos serão aber-
tos no mesmo dia e horário. Mais informações, pelo telefone (0**34) 
3690-3280.

11 1479527 - 1

Areado

Prefeitura Municipal

ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS E CONTRATO DO PREGÃO Nº 37/21. 

objeto: contratação de pessoas jurídicas especializadas em consultas 
médicas para os beneficiários do SUS.Adjudicação: 28/04/21 e homo-
logação: 29/04/21. partes: prefeitura X DÉcio JorGe psiQuiATriA 
serViÇos eireLi: cnpJ nº 21.635.924/0001-34, ata de registro 
de preços nº 062/21, valor r$ 240.000,00, ass.: 03/05/21 e vigência: 
02/05/22 e contrato nº 104/21, valor r$ 80.000,00, ass. 03/05/21, 
vigência: 31/12/21 e HuMAniZAr serViÇos MÉDicos LTDA.: 
cnpJ nº 31.113.492/0001-55, ata de registro de preços nº 063/21, valor 
r$ 226.400,00, ass.: 03/05/21 e vigência: 02/05/22 - Douglas ávila 
Moreira – prefeito Municipal

12 1480503 - 1

Baldim

Prefeitura Municipal
PL Nº 019/2021

estado de Minas Gerais, torna público que fará realizar processo Lici-
tatório nº. 019/2021, na Modalidade pregão presencial nº. 010/2021, 
reGisTro De preÇos para eventual realização de serviços de Tapa 
Buracos, adequação e construção de redutores de velocidade para o 
período de 12 (Doze) meses, com fornecimento de mão de obra, apli-
cação de concreto asfáltico cBuQ (concreto Betuminoso a Quente) e 
pintura de Ligação AF_12/2020. Tipo da Licitação: Menor preço, Data 
de entrega dos envelopes de proposta e Documentação: 27/05/2021 até 
às 08:00. Maiores informações e o edital completo poderão ser obti-
dos na prefeitura Municipal de Baldim, na rua Vitalino Augusto, 635, 
centro - Telefax: (31) 3718-1255, e-mail: licitacao@baldim.mg.gov.
br.– cleide cândido Bastos-pregoeira Municipal.

12 1480302 - 1

Bambuí

Prefeitura Municipal
PROCESSO 041-2021 

pregão eletrônico 026-2021 - Aquisição de Ambulância, torna público 
a reTiFicAÇÃo nº 01 do processo Licitatório cujo objeto é a aqui-
sição de uma ambulância tipo A, conforme proposta do Ministério da 
saúde nº 21505.9660001/1200-01, portaria nº 966 de 24/04/2020, para 
atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde. Abertura 
dia 27/05/2021, às 09:00 horas. Acompanhe as sessões públicas dos 
pregões eletrônicos da prefeitura Municipal de Bambuí pelo endereço 
www.licitanet.com.br, selecionando as opções processos > Buscar 
por > Órgão público > pesquisar “Bambuí” > BuscAr . Local para 
informações e retirada do edital: sede da prefeitura ou pelo site www.
bambui.mg.gov.br. Fone: (37) 3431-5496. Bambuí/MG, 10 de maio de 
2021. pAuLo MenDoncA DA siLVA. presiDenTe DA cpL.

11 1479720 - 1

Barão de Cocais

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021
pregão eletrônico nº 012/2021, do tipo menor preço por item, para 
registro de preço para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis - 
café, açúcar e leite em pó integral, para atendimento as necessidades 
das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações estabe-
lecidas no Anexo i - Termo de referência do edital. empresas ven-
cedoras: MAriA ApAreciDA FirMinA DiAs MAGALHÃes - 
MerceAriA - Me com valor estimado de r$ 146.910,00 (cento e 
quarenta e seis mil novecentos e dez reais) e ToTALnuTre inDÚs-
TriA e coMÉrcio De ALiMenTos LTDA com valor estimado de 
r$ 95.200,00 (noventa e cinco mil e duzentos reais). A ata da sessão 
pública, bem como a Adjudicação e Homologação encontram-se dispo-
níveis na íntegra no portal do Município - www.baraodecocais.mg.gov.
br - Licitações - pe 12/2021 - resultado. Barão de cocais, 12 de maio 
de 2021. Domingos sávio dos santos - secretário Municipal de plane-
jamento e Administração.

12 1480209 - 1

ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2021,
Pregão Eletrônico SRP Nº 022/2021, Identificação da Licitação na Pla-
taforma eletrônica do Banco do Brasil [nº 871266], do tipo menor preço 
por Lote/item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de marmitex e refeição self-service. Licitação com 
os itens 01 de ampla participação e o item 02 de participação exclusiva 
à microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 48, 
inciso i, da lei complementar n.º 123/2006. início do acolhimento de 
propostas: às 08h00min do dia 18/05/2021. Abertura das propostas: às 
09h00min; sessão pública de Lances/disputa: às 09h30min, ambas no 
dia 28/05/2021. Barão de cocais, 12 de maio de 2021. Domingos sávio 
dos santos - secretário Municipal de planejamento e Administração e 
raissa Maria santos - secretária de Assistência social. o edital estará 
disponível no site do Município, www.baraodecocais.mg.gov.br e 
www.licitacoes-e.com.br - Transparência - Licitações - nº do pregão.

12 1480259 - 1

ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021
pregão eletrônico nº 005/2021, do tipo menor preço por item, para con-
tratação de empresa especializada visando a aquisição de cadeira ofi-
cial para árbitro, proteção para cadeira e proteção para poste de vôlei, 
objetivando atender as necessidades da secretaria Municipal de esporte 
e Lazer, de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo I - 
Termo de referência do edital. exclusiva para Me e epp, nos termos 
do Art. 48, inc. i, da Lc nº 123/2006. o pregão eletrônico será realizado 
por meio do sistema Licitações-e do Banco do Brasil. Moda de disputa: 
Aberto e fechado. início de acolhimento de propostas: 14/05/2021 às 
08h00min. Limite de acolhimento e abertura das propostas: 26/05/2021 
às 09h00min. início da disputa: 26/05/2021 às 09h30min. referência 
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