
 12 – quarta-feira, 20 de Julho de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Raposos

Prefeitura Municipal
PROCESSO 050/2022. ESPÉCIE: PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 028/2022. 
objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços com caminhões e máquinas com 
profissional capacitado (operador) e insumos para atender as eventuais 
necessidades das secretarias Municipais de obras e Meio Ambiente, 
conforme especificações constantes no termo de referência anexo a este 
edital. Data da abertura: 03/08/2022 às 14h00min. edital e anexos esta-
rão disponíveis no site www.raposos.mg.gov.br. Demais informações 
na sede da prefeitura, praça da Matriz, 64, centro, horário de 12hs às 
18hs. sergio silveira soares – prefeito Municipal. 

3 cm -19 1664064 - 1

Ribeirão das Neves

Câmara Municipal
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2022 

pregão eletrônico nº 001/2022, reabertura a realizar-se no dia 01 de 
agosto de 2022, às 10:00 horas no endereço eletrônico www.bll.org.
br para aquisição de materiais de informáticapelo menor preço global 
para atender as necessidades da administração da câmara Municipal, 
conforme condições e especificações contidas no Edital nº 001/2022, 
Termo de referência (anexo i) e demais anexos. o edital e o Aviso 
de suspensão e reabertura do pregão eletrônico estão disponíveis 
nos sites www.cmrn.mg.gov.br e www.bll.org.br. Marcelo de Jesus 
– presidente.

3 cm -19 1664414 - 1

Rio Piracicaba

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2022

preGÃo presenciAL nº 041/2022 Tipo: Menor preço. critério de 
Julgamento: Menor preço Lote. oBJeTo: registro de preço de estru-
turas para eventuais eventos a serem realizados na circunscrição do 
Município. entrega das propostas:Dia 03/08/2022, até às 08:30 horas, 
à praça coronel Durval de Barros, 52 – centro – rio piracicaba – MG, 
cep 35.940.000.pregoeiro.

2 cm -19 1664040 - 1

Rio Vermelho

Prefeitura Municipal
PRESENCIAL Nº 036/2022

Torna público que fará realizar licitação conforme segue: pregão pre-
sencial Nº 036/2022; Registro de preço para futura e eventual aquisi-
ção de material de expediente e material escolar atendendo as diversas 
secretarias da prefeitura Municipal de rio Vermelho/MG. Tipo: Menor 
preço por item. Abertura: 02/08/2022 as 08:00 hs. Melhores informa-
ções e o edital na íntegra poderão ser obtidos através do site https://
riovermelho.mg.gov.br/, na sede da prefeitura Municipal, também pelo 
e-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br ou tel.(33) 3436-1361.

2 cm -19 1664104 - 1

Sabará

Prefeitura Municipal
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO 

N.º 081/2022 – TOMADA DE PREÇOS 
 será realizado no dia 04/08/2022, às 09:00 horas, cujo objeto é con-
tratação de empresa do ramo para a execução de muro de contenção, 
localizado à rua são Lourenço, s/nº, Bairro itacolomi, sabará/MG, 
em atendimento às Ações de reconstrução do sistema integrado de 
informações sobre desastres da Defesa civil Federal – Ministério do 
Desenvolvimento regional, com o fornecimento de mão de obra e 
materiais e demais especificações contidas neste edital e seus anexos. 
edital e anexos no site: www.sabara.mg.gov.br. sabará, 19 de julho 
de 2022. (a) Thiago Zandona Vasconcellos – secretário Municipal de 
Administração.

3 cm -19 1664025 - 1

 RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2022. 
o secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições e 
com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, Ratifica e Convalida a Dispensa de Licitação nº049/2022, con-
forme parecer jurídico e conferência da controladoria Geral, processo 
interno nº 4.078/2022, para a locação do imóvel situado na rua princesa 
isabel, n° 31, centro, sabará/MG, para instalação e funcionamento da 
Delegacia da polícia civil, representado pela empresa administradora 
do imóvel Fec imóveis Ltda, no valor total de r$ 39.600,00, (trinta e 
nove mil e seiscentos reais), em atendimento à secretaria Municipal de 
Defesa social. sabará, 19 de julho de 2022. Thiago Zandona Vascon-
cellos - secretário Municipal de Administração. 

3 cm -19 1664158 - 1

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 053/2022
Modalidade pregão eletrônico - processo interno nº 1.722/2022. A pre-
feitura Municipal de sabará, por meio da secretaria Municipal de Admi-
nistração, resolve repuBLicAr o edital de Licitação nº 053/2022, 
na modalidade pregão eletrônico no sistema registro de preços, cujo 
objeto é “promover registro de preços, consignado em ata, para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para realização de cirur-
gias eletivas com incremento na Tabela siGTAp (DATAsus/rJ-Ms) 
de 3.0 vezes nos serviços do Grupo + suBGrupos das cirurgias 

eletivas e pré e pós cirurgias cirúrgico (exceto 0301 nas consultas espe-
cializadas para avaliação pré e pós cirúrgica (neurologista, cirurgião 
Geral, cabeça e pescoço, otorrino, Angiologista, cardiologista, orto-
pedista, Ginecologista, urologista, cirurgião plástico, Mastologistas, 
Oncologista e outros especialistas médicos e profissionais de nível 
superior), cujo o incremento será de 5.5 vezes, seguindo como referên-
cia a tabela siGTAp (DATAsus/rJ-Ms), em atendimento à secretaria 
Municipal de saúde, conforme condições estabelecidas neste instru-
mento e seus anexos. o edital na íntegra encontra-se disponível no site: 
www.sabara.mg.gov.br. Fica marcada a abertura do certame para o dia 
01/08/2022, às 09h00min. sabará, 19 de julho de 2022. (a)Thiago Zan-
dona Vasconcellos - secretário Municipal de Administração.

5 cm -19 1663985 - 1

 AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO 
N.º 080/2022 – TOMADA DE PREÇOS 

 será realizado no dia 04/08/2022, às 14:00 horas, cujo objeto é con-
tratação de empresa do ramo para a execução das obras de construção 
de muro de contenção, localizado na rua Barra Longa, Bairro itaco-
lomi, sabará/MG, em atendimento às Ações de reconstrução do sis-
tema integrado de informações sobre Desastre da Defesa civil Fede-
ral – Ministério do Desenvolvimento regional, com o fornecimento 
de mão de obra e materiais, em atendimento a secretaria Municipal 
de Obras, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 
edital e anexos no site: www.sabara.mg.gov.br. sabará, 19 de julho 
de 2022. (a) Thiago Zandona Vasconcellos – secretário Municipal de 
Administração.

3 cm -19 1664010 - 1

Sabinópolis

Prefeitura Municipal
 P.E 41/2022 

Torna público realização de LiciTAÇÃo – pregão eletrônico 41/2022 
- proc. 89/2022. objeto: contratação de show pirotécnico, exclusivo 
para Me/epp. Menor preço por Lote. Abertura 01/08/2022 no por-
tal www.comprasbr.com.br. edital disponível em www.sabinopolis.
mg.gov.br – claudiney Antonio B. de Almeida – pregoeiro Municipal.

2 cm -19 1664324 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. 
o serviço Autônomo de água e esgoto de sabinópolis torna público 
Aviso de Licitação - pregão presencial nº 02/2022 - processo nº 
012/2022. objeto: contratação de empresa especializada em serviços 
de locação de veículos automotores sem motorista. Menor preço por 
item. Abertura: 03/08/2022. Mais informações no site: https://www.saa-
esabinopolis.mg.gov.br/. Marcelo M. de Oliveira - Pregoeiro Oficial.

2 cm -19 1664215 - 1

Salto da Divisa

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATOS, PL 042/2022 

DISP 015/2022. Homologação 07/06/2022. CT 047 Eunaflora Pai-
sagismo Ltda cnpJ 09.675.978/0001-28 r$ 49.520,00, Vigência 
07/06/2022 a 09/08/2022. pL 043/2022 Disp 016/2022. Homolo-
gação 09/06/2022. cT 048 ramos oliveira irrigação Ltda cnpJ 
19.603.873/0001-17 r$ 25.296,00, Vigência 09/06/2022 a 11/08/2022. 
pL 044/2022 ineX 002/2022. Homologação 14/06/2022. cT 051 
Fundição r.A cnpJ: 24.183.364/0001-12 r$ 13.800,00, Vigência 
14/06/2022 a 13/08/2022. pL 045/2022 cV 003/2022. Homologa-
ção 01/07/2022. cT 060 Loktran Locação e Transportes Ltda, cnpJ 
29.817.417/0001-23 r$ 131.339,38 Vigência 05/07/2022 a 31/12/2022. 
pL 046/2022 cV 004/2022. Homologação 01/07/2022. cT 061 Loktran 
Locação e Transportes Ltda, cnpJ 29.817.417/0001-23 r$ 95.868,28 
Vigência 06/07/2022 a 31/12/2022. pL 047/2022 Disp 017/2022. 
Homologação 21/06/2022. cT 052 entre Vales construções serviços 
representações cnpJ 18.210.623/0001-54 r$ 48.500,00, Vigência 
22/06/2022 a 21/08/2022. pL 048/2022 Disp 018/2022. Homologa-
ção 23/06/2022. cT 053 ildenio Keller Me cnpJ 02.009.007/0001-08 
r$ 52.000,00, Vigência 29/06/2022 a 28/08/2022. pL 049/2022 pp 
016/2022. Homologação 11/07/2022. Arp 025 rubi Veículos Ltda, 
cnpJ 18.202.856/0002-96 r$ r$ 1.044.120,00, Vigência 11/07/2022 a 
10/07/2023. pL 050/2022 Disp 019/2022. Homologação 28/06/2022. cT 
054 Adailton Lima rodrigues comunicação cnpJ 20.768.294/0001-03 
r$ 26.522,50, Vigência 28/06/2022 a 27/08/2022. pL 055/2022 cV 
005/2022. Homologação 14/07/2022. cT 063 costa e sena serviços 
e comercio Ltda, cnpJ: 18.318.331/0001-30 r$ 168.900,00 Vigência 
15/07/2022 a 31/12/2022. pL 056/2022 cV 006/2022. Homologação 
14/07/2022. cT 064 costa e sena serviços e comercio Ltda, cnpJ: 
18.318.331/0001-30 r$ 68.600,00 Vigência 15/07/2022 a 31/12/2022. 
pL 057/2022 Disp 020/2022. Homologação 01/07/2022. cT 062 rpc 
Distribuidora eireli cnpJ 37.977.947/0001-67 r$ 33.700,00 Vigên-
cia 01/07/2022 a 31/08/2022. prefeito Municipal oximane peixoto 
Bomfim. 

7 cm -19 1664270 - 1

Santa Juliana

Prefeitura Municipal
 LICITAÇÃO N º 074/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 041/2022.

 AViso. A prefeitura Municipal de santa Juliana, torna público que fará 
realizar licitação na modalidade pregão presencial n º 041/2022, do tipo 
menor preço por iTeM, objetivando o registro de preços para a contra-
tação de empresa especializada em locação de escavadeira hidráulica e 
máquina de esteira, para atender as secretarias e superintendência da 
prefeitura Municipal de santa Juliana, sendo que a abertura dos traba-
lhos da comissão Julgadora, com recebimento das propostas, dar-se-á 
no dia 01/08/2022 às 15h:00m, na divisão de licitações da superin-
tendência Municipal de Licitações e contratos Administrativos. o edi-
tal com todas as disposições pertinentes encontra-se a disposição dos 
interessados na divisão de licitações da superintendência Municipal de 
Licitações. prefeitura Municipal de santa Juliana – MG, 19 de julho de 
2022. Alex rodrigues de oliveira. pregoeiro.

3 cm -19 1663924 - 1

Santa Luzia

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

EDITAL Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
objeto: Aquisição eventual e futura de perfurocortantes e mate-
rial médico. A pregoeira soraia Barbosa soares ADJuDicA, em 
02/06/2022, o item 31 à empresa Distrilaf Distribuidora de Medica-
mentos Ltda, no valor total de R$ 40.000,0000; o item 30 à empresa 
Alfalagos Ltda, no valor total de R$ 72.000,0000; o item 18 à empresa 
Medlevensohn comércio e representações de produtos Hospitalares 
Ltda, no valor total de R$ 750.000,0000; o item 13 à empresa Hospshop 
Produtos Hospitalares Eireli, no valor total de R$ 26.700,0000; os itens 
04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 à empresa 
Diprom-Distribuidora de produtos odontológicos e Materiais Ltda, no 
valor total de R$ 348.050,0000; o item 17 à empresa DCB Distribuidora 
Cirúrgica Brasileira Ltda, no valor total de R$ 157.500,0000; o item 27 
à empresa Multifarma comércio e representações Ltda, no valor total 
de R$ 61.500,0000; os itens 02 e 03 à empresa Promed Comércio de 
Suprimentos Hospitalares Eireli, no valor total de R$ 38.700,0000; o 
item 29 à empresa open Farma comércio de produtos Hospitalares 
Ltda, no valor total de R$ 72.000,0000; o item 25 à empresa Cwbcare 
Produtos Médico Hospitalares Ltda, no valor total de R$ 1.900,0000; 
o item 14 à empresa HTs-Tecnologia em saúde comércio importação 
e exportação Ltda, no valor total de r$ 215.000,0000. o item 08 foi 
DeserTo. os itens 01, 09 e 15 restaram FrAcAssADos. o secre-
tário Municipal de Administração e Gestão de pessoas, Thiago Henri-
que Ferreira, HoMoLoGA o procedimento, em 18/07/2022 para seu 
efeito jurídico e legal.

AViso De LiciTAÇÃo
eDiTAL nº 061/2022 – preGÃo eLeTrÔnico. objeto: Aquisição 
de materiais elétricos para reforma e readequação das instalações elé-
tricas da secretaria Municipal de Desenvolvimento social e cidadania. 
Data de abertura da sessão pública marcada para o dia 02/08/2022 às 
9h. o edital encontra-se disponível no sítio eletrônico: www.compras-
governamentais.gov.br, uAsG: 985155 e no sítio eletrônico: www.san-
taluzia.mg.gov.br

AViso De repuBLicAÇÃo De eDiTAL
eDiTAL repuBLicADo nº 022/2022 – ToMADA De preÇos. 
objeto: contratação de empresa especializada para execução do projeto 
de escorAMenTo DA eDiFicAÇÃo soLAr DA BAronesA 
NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, especificamente locali-
zado na rua Direita, nº 408, centro Histórico, conforme documentos 
de projeto e planilha orçamentária. A cpL comunica republicação do 
edital. Devido a alterações relacionadas à planilha orçamentária, o cer-
tame que seria realizado no dia 09/06/2022 terá a entrega dos envelopes 
no setor de protocolo (sala 01), até às 09h30min, do dia 09/08/2022 e 
abertura às 10h desta última data, no Auditório da prefeitura Munici-
pal de santa Luzia/MG, Av. Viii, nº. 50, Bairro carreira comprida. o 
edital republicado poderá ser baixado no endereço eletrônico: https://
www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

inTenÇÃo De ADesÃo À ATA
inTenÇÃo De ADesÃo À ATA – A prefeitura de santa Luzia/
MG torna pública a intenção de adesão à Ata de registro de preços n° 
040/2021, pregão eletrônico srp nº 016/2021, gerenciada pelo Muni-
cípio de contagem para a prestação de serviço móvel pessoal e demais 
serviços conforme especificações registradas na ARP no valor total de 
r$ 67.872,00.

eXTrATo De TerMo ADiTiVo
2° TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº: 113/2020 – pregão eletrô-
nico nº 021/2019. objeto: prorrogação de prazo de vigência e reajuste de 
11,73% ao valor do contrato, conforme inpc acumulado de Abril/2021 
a Março/2022. contratada: Método system comércio de equipamentos 
para Telecomunicações e serviços Ltda. Valor: r$ 48.658,42. Vigência: 
de 04/07/2022 até 03/07/2023. Ass. em 01/07/2022.

eXTrATo De conTrATo
conTrATo nº: 112/2022 – pregão eletrônico nº 054/2021. objeto: 
Prestação de serviços de fiscalização automática das infrações de trân-
sito e fornecimento de sistema de gestão para tratamento e auditoria 
de imagens, modernização dos equipamentos e sistemas de fiscaliza-
ção eletrônica do município de santa Luzia/MG. contratado: siTrAn 
sinalização de Trânsito industrial Ltda. Valor: r$ 7.011.306,64. Vigên-
cia: 12/07/2022 a 11/07/2023. Ass. em 15/07/2022.

eXTrATo De rATiFicAÇÃo
ADesÃo srp processo 006/2022 - objeto: contratação de 
empresa para locação de caminhões e máquinas para manutenção 
das estradas vicinais e demais serviços na condição de órgão carona 
(não participante) da ATA 062/2021. Órgão Gerenciador: prefeitura de 
Morro do pilar. contratado: Almaster Locações e Terraplanagem, no 
valor de r$ 273.950,00. o secretário Municipal de obras, Bruno Már-
cio Moreira Almeida, rATiFicA o processo em 19/07/2022 para seu 
efeito jurídico e legal.

18 cm -19 1664406 - 1

Santa Margarida

Prefeitura Municipal
SEGUNDO EXTRATO TERMO ADITIVO 

TOMADA DE PREÇOS 002/2021
o Município de santa Margarida-MG. processo Licitatório nº 099/2021 
– extrato de 1º Termo Aditivo ao contrato administrativo de presta-
ção de serviços nº 162/2021. partes: Município de santa Margarida e 
LucAs pAiVA enGenHAriA e consTruÇÕes eireLi – Me, 
inscrita no cnpJ sob o n° 31.902.253/0001-84. objeto: construção de 
um laboratório de análises clínicas na praça celestino pereira Lima, 
centro, município de santa Margarida/MG, incluindo o fornecimento de 
todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a satis-
fatória prestação dos serviços. Motivo: Fica prorrogado até 13/08/2022, 
o contrato administrativo de prestação de serviços n° 162/2021, a con-
tar da data de assinatura do presente termo 27/05/2022. FABríciA Do 
cArMo MAGesTe sAnTos. presiDenTe DA cpL.

3 cm -19 1664076 - 1

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 002/2022
Homologo a presente adjudicação, ao processo licitatório supra des-
crito, contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de 
obra de construção de uma quadra poliesportiva modelo 03, com área 
de 504 m², na unidade escolar em construção na rua projetada A, s/nº, 
distrito de ribeirão de são Domingos, município de santa Margarida/
MG, cuja origem dos recursos é o convênio de saída nº 2127/2021/see 
– “projeto Mãos Dadas”, no âmbito do programa de descentralização 
do ensino nos anos iniciais do ensino fundamental, incluindo o forne-
cimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessá-
ria para a satisfatória prestação dos serviços, para o fim de atender às 
necessidades da secretaria Municipal de educação de santa Margarida/
MG,, a empresa: consTruTorA cHs LTDA - Me, inscrita no cnpJ 
sob o nº 21.960.485/0001-35 no valor de r$ 538.455,58 (quinhentos 
e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, e cinquenta 
e oito centavos), por ter atendido todos os requisitos exigidos no edi-
tal. santa Margarida/MG, 19 de julho 2022. iLBneLLe sAnTAnA 
oToni. preFeiTo

4 cm -19 1664059 - 1

HOMOLOGAÇÃO RESCISÃO UNILATERAL 
INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022

creDenciAMenTo n° 005 /2022 homologo, ao processo licitatório 
supra descrito, destinado a credenciamento de pessoas físicas (naturais) 
e jurídicas interessadas na prestação de serviços de transporte escolar 
pela utilização de veículos ônibus, micro-ônibus e vans, para suprir 
necessidades remanescestes do transporte escolar no município de santa 
margarida, a rescisão unilateral ao contrato administrativo de prestação 
de serviços nº 104/2022, firmado com a empresa ANTONIO JUNIOR 
De souZA siLVA 10947085696 , com sede na rua principal, sn, 
ribeirão de são Domingos, na cidade de santa Margarida-MG, inscrita 
no cnpJ/MF sob o n.º 40.350.123/0001-77. santa Margarida/MG, 08 
de julho de 2022. iLBneLLe sAnTAnA oToni. preFeiTo

3 cm -19 1663979 - 1

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 007/2022.
o Município de santa Margarida-MG. Torna público, nos termos da Lei 
nº 8.666/93, a realização da Licitação, processo Licitatório nº 105/2022, 
Tomada de preços nº 007/2022. objeto: contratação de pessoa jurídica 
especializada para a execução de obra de construção de uma quadra 
poliesportiva modelo 3, área 504,00 m² na unidade escolar Munici-
pal padre Bento de souza Lima e uma quadra poliesportiva modelo 3, 
área 504,00 m² na unidade escolar Municipal roque pagano, locali-
zadas respectivamente na Avenida israel pinheiro, s/nº, bairro centro, 
município de santa Margarida/MG e córrego do pavão, zona rural do 
município de santa Margarida/MG, cuja origem dos recursos são os 
convênios de saída n.º 1261002353/2022/see e 1261002304/2022/
see – “programa de fortalecimento das escolas municipais”, visando o 
atendimento de qualidade aos alunos da rede municipal e o fomento à 
prática esportiva, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equi-
pamentos e mão de obra necessária para a satisfatória prestação dos 
serviços, para o fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de educação de santa Margarida/MG. Tipo menor preço por item. A 
entrega e a abertura dos envelopes será às 08h00min (oito horas), do dia 
11/08/2022 (quinta-feira), na sala de reuniões da comissão permanente 
de Licitações, à praça cônego Arnaldo, nº 78, centro, santa Margarida, 
estado de Minas Gerais. informações pelo telefone (31) 3875- 1337- 
ou (31) 3875- 1776, também pelo e-mail: licitacao@santamargarida.
mg.gov.br.FABríciA Do cArMo MAGesTe sAnTos. presi-
DenTe DA coMissÃo perMAnenTe De LiciTAÇÃo

6 cm -19 1664116 - 1

Santa Maria 
de Itabira

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 - 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 
extrato de contrato nº061/2022. objeto: contrato do saldo remanes-
cente de refeição self-service sem balança acompanhada por 01 unidade 
de bebida, correspondente ao item 01 do Anexo i da Ata de registro de 
preços nº 043/2021, cujo objeto versa no fornecimento de alimentação, 
Tipo seLF-serVice seM BALAnÇA, em atendimento as diversas 
secretarias deste Município. Extrato de Contrato n. 061/2022; Empresa 
ADison soAres De ALVArenGA 13573416608, cnpJ sob o 
nº 32.815.478/0001-66; Valor: R$36.928,00; Vigência 29/06/2022 a 
28/06/2023. sMi 28/06/2022 - reinaldo das Dores santos – prefeito 
Municipal.

eXTrATo Do priMeiro TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº 
061/2022 celebrado entre a pMsMi e ADison soAres De ALVA-
renGA 13573416608, oriundo do pp 034/2021 - pL 051/2021 – For-
necimento de alimentação, Tipo seLF-serVice seM BALAnÇA, 
em atendimento as diversas secretarias deste Município. objeto: rea-
justar através (iGp-M) da FVG data base de maio de 2022 aproximada-
mente 10,71% sobre o valor do contrato, passando de r$ 32,00 para r$ 
35,42 o valor de cada refeição, perfazendo a quantia de r$ 3.946,68. 
s.M.i, 01/07/2022. reinaldo das Dores santos – prefeito Municipal.

eXTrATo Do priMeiro TerMo ADiTiVo De reeQuiLíBrio 
econÔMico FinAnceiro A ATA De reGisTro De preÇo 
nº 054/2021 oriundo do processo Licitatório n. 052/2021 – pregão 
presencial n. 035/2021, celebrado entre o Município de santa Maria 
de itabira e oximedi comércio de Gases Medicinais eireli, cnpJ nº 
26.959.683/0001-00, cujo objeto é o [...] locação de concentrador de 
oxigênio em atendimento aos psF´s – programa de Assistência do 
Médico da Família, vinculados à secretaria Municipal de saúde de 
santa Maria de itabira e para pacientes em oxigenoterapia domici-
liar. Fica reequilibrado a importância de r$24.638,25 passando para 
r$ 64.538,25 o valor global da Ata. s.M.i. 05/07/2022. reinaldo das 
Dores santos – prefeito Municipal.

ADesÃo n. 006/2021 - processo LiciTATÓrio nº 091/2021 – 
reTiFicAÇÃo 01 - extrato do primeiro Termo Aditivo, publicado 
no Minas Gerais - Diário dos Municípios Mineiros – sexta – feira, 15 
de julho de 2022. onde se lê: primeiro Termo Aditivo Leia-se: pri-
meiro Termo Aditivo ao contrato 046/2021 - onde se lê: Valor Global: 
129.000,00. Leia-se: Valor Global: 117.600,00. sMi 18/07/2022. rei-
naldo das Dores santos/prefeito Municipal.

preGÃo presenciAL n. 027/2022 - processo LiciTATÓrio 
n. 062/2022. extrato da Adjudicação, Homologação em 14/07/2022 e 
extrato das Atas de registro de preços em 18/07/2022 – processo Lici-
tatório n. 062/2022. objeto: registro de preços para aquisição futura 
e eventual de mobiliários diversos e afins, em atendimento aos diver-
sos setores pertencentes a secretaria Municipal de Assistência social. 
Ata de registro de preço nº 045/2022 – Detentora: Dario Humberto de 
Melo Castro - EPP. CNPJ: nº 71.181.184/0001-81; Valor total regis-
trado: r$ 13.852,00. Ata de registro de preço nº 046/2022 – Detentora: 
M&R Equipamentos e Moveis Ltda. CNPJ: nº 11.708.655/0001-35; 
Valor total registrado: r$ 7.280,00. Ata de registro de preço nº 
047/2022 – Detentora: Meta X industria e comercio Ltda. cnpJ: nº 
18.493.830/0001-63; Valor total registrado: R$ 6.097,00. Ata de Regis-
tro de preço nº 048/2022 – Detentora: Moveis e serviços Ltda - Me. 
CNPJ: nº 25.275.318/0001-06; Valor total registrado: R$ 8.158,50. 
Vigência: 18/07/2022 a 17/07/2023. s.M.i. 18/07/2022. reinaldo das 
Dores santos - prefeito Municipal.

ToMADA De preÇos n. 010/2022 - processo LiciTATÓrio 
n. 051/2022. Adjudicação e Homologação e extrato do contrato em 
18 de Julho de 2022 - objeto: contratação de empresa especializada 
para execução de pavimentação no morro do canavial de cima, na 
comunidade da Florença em via de acesso a comunidade do Baú, 
situado na zona rural do município, em atendimento ao convênio nº 
1301002073/2021, firmado pelo Município de Santa Maria de Itabira/
MG, junto ao Governo do estado de Minas Gerais por intermédio da 
seinFrA - secreTAriA De esTADo De inFrAesTruTurA 
e MoBiLiDADe. empresa vencedora do citado processo irmãos 
souza premoldados e construções Ltda, inscrita no cadastro nacio-
nal de Pessoa Jurídica sob o nº 01.459.947/0001-28; Extrato de Con-
trato nº 063/2022; Valor Global R$185.579,62. Vigência: 18/07/2022 a 
31/12/2022. s.M.i. reinaldo das Dores santos - prefeito Municipal.
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