
 14 – quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
    PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 019/2022.CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM”  

 Licitação com itens exclusivos para microempresa, empresa de 
pequeno porte e equiparadas.prefeitura municipal de uberlândia 
– secretaria municipal de saúde, por meio da DireToriA De 
COMPRAS - Realizará a licitação supramencionada - Objeto: Ata 
de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
(rodenticida), em atendimento à secretaria Municipal de saúde. A 
sessão pública na internet para recebimento das propostas, estará 
aberta até as 09:00 horas do dia 04/03/2022, no endereço www.
gov.b/compras/pt-br. uberlândia-MG, 15 de fevereiro de 2022.sueli 
Aparecida silva.Diretora de compras  

 3 cm -15 1594206 - 1  

    AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 826/2021.  

 critério De Julgamento “menor preço por item”.oBJeTo: Aqui-
sição de equipamentos médicos (serra de gesso, seladora cirúr-
gica, dermatoscópio, foco refl etor ambulatorial entre outros), para 
atender à secretaria Municipal de saúde.A Diretoria de compras, 
torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais 
interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma 
infl uencia na elaboração da proposta a sessão pública na Internet 
para recebimento das propostas estará aberta até às 09:00 horas do 
dia 04/03/2022, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br, nos 
termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 22 do 
Decreto Municipal nº 18.333/2019. informa ainda, que o detalha-
mento das alterações encontra-se no sítio da prefeitura Municipal de 
uberlândia no link Licitações e no portal https://www.gov.br/com-
pras/pt-br.uberlândia, 15 de fevereiro de 2022.Mônica Maria costa.
Diretoria de compras  

 4 cm -15 1594320 - 1   

 Consórcio Público Intermunicipal 
de Desenvolvimento Sustentável 

do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba - CIDES

     AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022  

 em atenção ao artigo 46 do Decreto Federal nº 10.024/2019, bem 
como considerando os termos do resultado do julgamento efetivado 
pela pregoeira e sua equipe de apoio, nos autos do processo de lici-
tação preGÃo eLeTrÔnico nº 01/2022 – processo Licitatório 
27/2021; CONSIDERANDO que o processo licitatório foi julgado 
com observância de critérios e objetivos, sagrando-se vencedora a 
licitante que ofertou a proposta, observado o critério de maior per-
centual de desconto global; CONSIDERANDO, fi nalmente, que 
foram respeitados todos os prazos legais e que não se verifi cou 
nenhuma causa de nulidade do certame, não existindo, portanto, 
nenhum recurso pendente ao referido processo Licitatório; o presi-
dente do ciDes resolve: 
 1 – ADJUDICAR o objeto do processo de licitação PREGÃO ELE-
TrÔnico nº 01/2022 à sociedade empresária vencedora rio 
Doce coMercio De VeicuLos LTDA, inscrita no cnpJ sob 
n° 13.426.763/0001-40, pelo valor global de r$ 128.800,00 (cento e 
vinte e oito mil e oitocentos reais), haja vista a apresentação regular 
da proposta de preço, dos documentos de habilitação e das decla-
rações complementares, conforme requisitados no instrumento 
convocatório. 

 2 – proceder à HoMoLoGAÇÃo do procedimento de licitação 
instaurado sob a modalidade preGÃo eLeTrÔnico nº 01/2022, 
cujo objeto é a aquisição de 02 (dois) veículos tipo “hatchback” 
pequeno, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no edital e Termo de referência, em cumprimento ao convênio 
131/2020, fi rmado entre o MPMG e o CIDES. Proceda-se à execu-
ção do objeto, nos termos licitados. 

  uberlândia/MG, 07 de fevereiro de 2022. 
  HeLDer pAuLo cArneiro 

  presidente do ciDes  
 7 cm -14 1593980 - 1    

 Unaí

 Prefeitura Municipal
    OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2017  

 Torna público oitavo termo aditivo ao contrato nº 089/2017-
Nilma Augusta de Melo Souza; Quinto termo aditivo ao contrato 
nº 019/2021-Guardian Vigilância eletrônica e serviços Terceiriza-
dos Ltda, Quinto termo aditivo ao contrato nº 008/2021- Med Plus 
Serviços e Treinamentos em Saúde Ltda, Quarto termo aditivo ao 
contrato nº 062/2017-conselho central de unaí da sociedade são 
Vicente de paulo; contrato nº 010/2022 da ata de registro de preços 
nº 039/2021 no valor total de r$ 98.000,00, contratos e Aditivos na 
íntegra disponível no sítio: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores 
informações no tel. (38) 3677-9610 ramal 9015. unaí-MG, 15 de 
fevereiro de 2022. José Gomes Branquinho – prefeito Municipal.  

 3 cm -15 1594422 - 1   

 Serviço Municipal de 
Saneamento Básico - SAAE

    PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 01/2022  

  processo de Dispensa nº 01/2022, com fundamento no art. 24, 
iV da Lei nº 8666/93. Favorecido: Franklin electric indústria de 
Motobombas S.A., com o valor total de R$ 26.615,09. Objeto: Con-
junto Motobomba para poço artesiano 8”.; Cobertura Orçamentária: 
03.02.00.17.512. 3001.2803.4.4.90.52; Ratifi cação em 11/02/2022 
por Geraldo Antônio de oliveira – Diretor Geral. 

 repuBLicAÇÃo De eDiTAL De preGÃo 
presenciAL nº 02/2022 

 o saae/unaí-MG, torna público para conhecimento das empresas 
interessadas, que fará realizar licitação na modalidade de preGÃo 
PRESENCIAL n.º 02/2022, com julgamento no dia 10/03/2022 às 
08:30 horas. Objeto: Registro de Preços para aquisição de Ortopo-
lifosfato. Tipo: menor preço. edital e informações através do tele-
fone (38) 3676-1521, site www.saaeunai.mg.gov.br ou e-mail: lici-
tacao@saaeunai.mg.gov.br . unaí-MG, 15 de fevereiro de 2022 
– Lidiane stfany Monteiro inácio – chefe da Divisão de compras, 
Licitações e contratos.  

 4 cm -15 1594093 - 1  

    EXTRATO REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO 
E COMPLEMENTO EDUCACIONAL N°.01/2022  

  Firmado em 09.02.2022. com vigência de 09.02.2022 a 08.08.2022. 
contratante: saae – Geraldo Antônio de oliveira; estagiária: sarah 
Kellen da Silva Freitas e Entidade interveniente: UNIP – Hélio 
informatica Ltda Me.  

 2 cm -15 1594111 - 1    

 Vargem Bonita

 Prefeitura Municipal

    PL00019/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00015/2022  

 contratação de empresa para manutenção no sistema de elevató-
rias da estação de tratamento de esgoto urbana do município Data 
e hora do recebimento dos envelopes: 07/03/2022 09:00 h. Tipo de 
Licitação: menor preço item. Maiores informações: Av. são paulo, 
83, centro, Vargem Bonita. MG, pelo telefone (037) 3435-1131, 
pelo e-mail: licitacao@vargembonita.mg.gov.br- Maria Aparecida 
de Lima  

 2 cm -15 1594390 - 1    

 Veríssimo

 Prefeitura Municipal

    PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - 
REPUBLICA AVISO DE LICITAÇÃO  

 Torna público que fará realizar no setor de compras e Licitação, 
Licitação Modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço, com 
o seguinte objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para pres-
tação de serviços em veículos tipo “van” ou superior, destinado ao 
transporte de estudantes da zona rural para as escolas da cidade de 
Veríssimo e vice-versa, até 31 de dezembro de 2022. inicio do rece-
bimento de propostas: 16/02/2022, às 12h00; cadastro de propostas 
iniciais até: 03/03/2022 às 09h00; abertura de propostas iniciais e 
início da sessão pública: 03/03/2022 às 09h01. Tudo de conformi-
dade com a Lei 10.520/02 subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas 
alterações pela Lei 8.883/94, Lei 9.648/98. Disponibilização do 
edital e informações no endereço eletrônico, www.licitanet.com.br; 
www.verissimo.mg.gov.br. contato (34) 3323-1140 - setor de Lici-
tação. Veríssimo/MG. Fernanda Silva Costa. Pregoeira Ofi cial.  

 4 cm -15 1594323 - 1    

 Viçosa

 Prefeitura Municipal

    EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 07 AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0064/2016  

 Dispensa conTrATAnTe: prefeitura Municipal de Viçosa-MG, 
cnpJ: 18.132.449/0001-79, contratado: VAGuini GuiMA-
rÃes, pessoa física, inscrita no cpF sob nº: 028.148.756-12. 
Objeto: Contrato de locação de imóvel para instalação da uni-
dade da creche do Bairro silvestre, conforme solicitação da 
secretaria Municipal de educação, a começar no dia 16 de feve-
reiro de 2022 com término em 15 de fevereiro de 2023. Funda-
mentação Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações – prefeito Muni-
cipal – raimundo nonato cardoso. 
  
 Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 08/2022 –Pro-
cesso Licitatório nº 4219/2021 – Inexigibilidade nº 27/2021. 
conTrATAnTe: prefeitura Municipal de Viçosa-MG, 
CNPJ: 18.132.449/0001-79, Contratado: CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº: 
00.360.305/0001-04. Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de consultoria e assessoria de 
empreendimentos e prestação de constas de recursos da união, 
conforme solicitação da secretaria Municipal de Finanças, no 
valor de r$54.175,00(cinquenta e quatro mil cento e setenta e 
cinco reais), a começar no dia 03 de fevereiro de 2022 com tér-
mino em 02 de fevereiro de 2023. Fundamentação Legal: Lei 
8.666/93 e suas alterações – prefeito Municipal – raimundo 
nonato cardoso. 
  
 Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 12/2022 –Pro-
cesso Licitatório nº 0054/2022 – Dispensa nº 02/2022. con-
TrATAnTe: prefeitura Municipal de Viçosa-MG, cnpJ: 
18.132.449/0001-79, contratado: ViÇoserV serViÇos 
ESPECIAIS EIRELI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº: 
13.964.979/0001-60. Objeto: Contratação de empresa, em cará-
ter de urgência (art. 24, inciso iV da Lei 8.666/93), para con-
tratação de servente e pedreiro, conforme solicitação da secre-
taria Municipal de obras e serviços urbanos, no valor de 
r$59.030,00(cinquenta e nove mil cento e trinta reais), a come-
çar no dia 04 de fevereiro de 2022 com término em 04 de abril 
de 2022. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações 
– prefeito Municipal – raimundo nonato cardoso.  

 8 cm -15 1594135 - 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 3202202152003550214.
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