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Lontra

Prefeitura Municipal

 EXTRATO DE CONTRATO N° 0126/2022.
pL n°: 105/2022 ADesÃo n°: 017/2022. contratante: prefeitura Muni-
cipal de Lontra/MG. contratada/Valor: rogerio Antunes silva, com o 
valor Global de r$ 587.481,00 objeto do contrato: futura e eventual 
contratação de serviço de eficientização da rede de iluminação pública, 
com fornecimento de materiais e mão de obra para usos diversos, con-
forme quantidades e especificações informadas nos presentes autos. 
Vigência 12 meses. Dernival Mendes dos reis.

2 cm -22 1716146 - 1

Luminárias

Prefeitura Municipal

SUSPENSÃO PARA CORREÇÃO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO 148/22 

pregão presencial 55/22 – prestação de exames médicos clínicos e com-
plementares. ecio carvalho rezende - prefeito municipal. editais dis-
poníveis no endereço site. www.luminarias.mg.gov.br.

1 cm -22 1716311 - 1

Madre de Deus 
de Minas

Prefeitura Municipal

PROCESSO N° 127/2022
 Tomada de preços n° 008/2022.Finalidade: contratação de empresa 
especializada na área da construção civil e paisagismo para execução 
de obra de revitalização das principais entradas do município, com ins-
talação de letreiro, estrutura metálica e paisagismo. com fornecimento 
de mão de obra, maquinários e materiais que se façam necessários para 
sua realização em estrema conformidade com o projeto, normas técni-
cas, conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico 
– Anexo ii e seus anexos. entrega de envelopes e sessão pública dia 
13/12/2022. Horário: 09:00 horas. informações Tel.: (032) 3338-1482. 
pregoeira: Adriele M. carvalho, Madre de Deus de Minas – MG.

3 cm -22 1716428 - 1

Mariana

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRONICO N°35/2022. 
oBJeTo: contratação de empresa para fornecimento de cestas nata-
linas para atender os servidores da Administração direta e autarquias. 
Abertura: 06/12/2022 às 09:00min. edital e informações, praça JK s/
nº, centro de 08:00 às 17:00horas. site: www.pmmariana.com.br, 
e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)35579055. 
Mariana 22 de novembro de 2022.

2 cm -22 1716423 - 1

Mário Campos

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PE 77/2022.
Proc. Lic.213/22 – Pregão Eletrônico p/ RP nº77/22. Obj: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços póstumos (auxílio 
funeral) – Abertura da sessão: 06/12/22 às 09:01 – informações: (31) 
3995-0151. editais disponíveis nos sites: www.mariocampos.mg.gov.
br e www.portaldecompraspublicas.com.br .

2 cm -22 1716472 - 1

RATIFICAÇÃO DISPENSA 89/2022
rat. Dispensa 89/22 obj: Aquis. peças para enxada rotativa de trator 
agrícola no vl de r$ 2.117,40. partes:.pMMc x riagro peças Agrí-
colas eireli.

1 cm -22 1716273 - 1

EXTRATO DE ATAS DE REG. DE PREÇOS
 REFERENTES AO PROC.188/22 

pe60/22.Adj/Homolog. p/ as emps: Ata 157/22- Bax comercio e 
serv. de equip. Ltda Me. r$255,00. Ata 158/22-Brasferma Ltda. 
r$4.493,00. Ata 159/22-comercial Avan Ltda. r$7.143,33. Ata 
160/22-comercial Vanguardeira eireli Ltda. r$17.537,47. Ata 161/22-
Fator equip. Ltda. r$26.400,00 e Ata 162/22- Marailde das D.de sá 
oliveira r$26.422,37.

2 cm -22 1716209 - 1

Matozinhos

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 20/PMM/2022
Processo Licitatório 29/PMM/2022, Pregão Eletrônico 20/PMM/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é con-
tratação de empresa para licenciamento de direito de uso de sistema 
de comunicação e Arquivamento de imagens - pAcs (picture Arqui-
ving and comunication system) em nuvens, incluindo implantação, 
treinamento, manutenção e atualizações, nas quantidades e condições 
descritas no Anexo i (Termo de referência), com abertura para o dia 
07/12/2022 às 09:30hs. o edital já está disponível no site www.licitar-
digital.com.br e www.matozinhos.mg.gov.br. Zélia Alves pezzini. pre-
feita Municipal. contato (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.

AViso De LiciTAÇÃo preGÃo eLeTronico 60/pMM/2022
Processo Licitatório 86/PMM/2022, Pregão Eletrônico 60/PMM/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é aqui-
sição de móveis planejados, em atendimento às necessidades da secre-
taria Municipal de Desenvolvimento urbano, nas quantidades, quali-
dades e condições descritas no Anexo i (Termo de referência), com 
abertura para o dia 13/12/2022 às 09:30hs. o edital já está disponível 
no site www.licitardigital.com.br e www.matozinhos.mg.gov.br. Zélia 
Alves pezzini. prefeita Municipal. contato (31) 3712-4083 ou (31) 
3712-4512.

AViso De LiciTAÇÃo preGÃo eLeTronico 62/pMM/2022
Processo Licitatório 92/PMM/2022, Pregão Eletrônico 62/PMM/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é regis-
tro de preço, que vigorará por 12 (doze) meses, destinado à futura e 
eventual aquisição de ferramentas para atender as demandas das secre-
tarias Municipais, nas quantidades, qualidades e condições descritas no 
Anexo i (Termo de referência), com abertura para o dia 14/12/2022 às 
09:30hs. o edital já está disponível no site www.licitardigital.com.br e 
www.matozinhos.mg.gov.br. Zélia Alves pezzini. prefeita Municipal. 
contato (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.

AViso De LiciTAÇÃo preGÃo eLeTronico 74/pMM/2022
Processo Licitatório 112/PMM/2022, Pregão Eletrônico 74/PMM/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é regis-
tro de preço, que vigorará por 12 (doze) meses, visando à futura e even-
tual contratação de empresa para prestação de serviço de Locação de 
caminhão prancha, para atender às necessidades no transporte de veí-
culos leves, pesados e extrapesados a serem levados para manutenção 
no Município de Matozinhos ou fora dele, nas quantidades, qualidades 
e condições descritas no Anexo i (Termo de referência), com abertura 
para o dia 09/12/2022 às 09:30hs. o edital já está disponível no site 
www.licitardigital.com.br e www.matozinhos.mg.gov.br. Zélia Alves 
pezzini. prefeita Municipal. contato (31) 3712-4083 ou (31) 3712-
4512.

AViso De LiciTAÇÃo preGÃo eLeTronico 82/pMM/2022
Processo Licitatório 126/PMM/2022, Pregão Eletrônico 82/PMM/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é regis-
tro de preço, que vigorará por 12 (doze) meses, visando à futura e even-
tual aquisição de impressos gráficos, para atender a Chefia de Gabi-
nete e as secretarias Municipais de Defesa social, educação, saúde e 
Desenvolvimento social do Município de Matozinhos, nas quantida-
des, qualidade e condições descritas no Anexo i (Termo de referência), 
com abertura para o dia 06/12/2022 às 09:30hs. o edital já está dis-
ponível no site www.licitardigital.com.br e www.matozinhos.mg.gov.
br. Zélia Alves pezzini. prefeita Municipal. contato (31) 3712-4083 
ou (31) 3712-4512.

13 cm -22 1716310 - 1

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022.
 processo: 67/2022. oBJeTo: contratação de empresa para aqui-
sição de 01 (um) púlpito personalizado com o brasão da câmara 
Municipal de Matozinhos, conforme especificações e com os requisi-
tos mínimos de qualidade descritos no edital e Anexos. Tipo: Menor 
preço por LoTe. VALor esTiMADo DA LiciTAÇÃo: r$ 4.840,00 
(quatro mil, oitocentos e quarenta reais). DATA/HorA DA sessÂo 
pÚBLicA: 05/12/2022 às 08h30min (horário de Brasília). o edital com 
os anexos está publicado no website www.camaramatozinhos.mg.gov.
br e www.licitardigital.com.br para acesso e download por qualquer 
interessado. Maiores informações Diógenes claudino da silva - pre-
goeiro, telefone (31) 3712-1169 ramal 204, licitacao@matozinhos.
mg.leg.br.

3 cm -22 1716255 - 1

DESPACHO – TORNA SEM EFEITO ATO DE NOMEAÇÃO 
– CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018

o presidente Márcio AnTÔnio Dos sAnTos, no uso de sua atri-
buição prevista no inciso ii, Art. 36, da Lei orgânica Municipal e inciso 
XiX do Art. 30, do regimento interno da casa Legislativa, consi-
DerAnDo que, os candidatos Diego da rocha Barbosa Mário e Vitor 
Arantes Lima, regularmente convocados em 11.10.2022, manifestaram 
desistência expressa em ocupar o cargo para o qual foram nomeados 
e não apresentaram os documentos elencados no item 16.5 do edital 
de concurso público nº01/2018, resoLVe tornar sem efeito o ato 
de nomeação dos candidatos supracitados, conforme previsão do item 
16.4, do edital do concurso público.

3 cm -21 1715979 - 1

Mendes Pimentel

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 086/2022. 

pregão presencial n°. 020/2022 – srp 015/2022. o Município de Men-
des pimentel/MG torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar às 09hs do dia 06 de dezembro de 2022, em sua sede 
de Licitação na modalidade pregão presencial, tipo menor preço por 
item, objetivando o registro de preços para eventual contratação de 
empresa especializada nos serviços funerários e fornecimento de urnas, 
coroas de flores e translado de corpos, através da Secretaria Munici-
pal de Assistência social, na prefeitura Municipal de Mendes pimentel, 
setor de Licitações praça Benedito Quintino, n.º 15. Demais informa-
ções, bem como cópia do edital e anexos, poderão ser obtidos na prefei-
tura Municipal de Mendes pimentel (MG), de segunda a sexta das 8hs 
às 11hs e das 12h30min às 16hs. Fone (33) 3246-1280. e no endereço 
eletrônico www.mendespimentel.mg.gov.br..Mendes Pimentel, 22 de 
novembro de 2022. José carlos Ferreira – presidente da cpL.

4 cm -22 1716393 - 1

Mirabela

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 183/2022

Tomada de preço nº 014/2022, processo 165/2022. contratação de 
empresa especializada em engenharia para obra de revitalização de 
meio-fio e calçadas, implantação de faixas elevadas e implantação 
de tachão refletivo, em diversas ruas, no centro da cidade de Mira-
bela/mg. contratada: construtora novais Ltda inscrita no cnpJ: 
86.496.478/0001-70, valor global: 224.280,70. Mirabela/MG, 22 de 
novembro de 2022. Fernando Henrique rabelo porto, Gerente Muni-
cipal de obras.

2 cm -22 1716137 - 1

Monte Alegre 
de Minas

Prefeitura Municipal
1º TERMO ADITIVO – ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 062/2021 – PREGÃO Nº 013/2021 
 Fundamentação: o presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal 
no item 5.1 do contrato celebrado entre as partes, podendo ser aditado 
conforme os termos da Lei 8.666/93. empresa contratada: José Gari-
baldi silva Venâncio 05603849630. prazo de Vigência: 01/01/2022 à 
15/02/2022.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇo nº 
296/2021 – preGÃo eLeTrÔnico nº 092/2021 – Alteração: o pre-
sente Termo de Aditivo tem por finalidade alterar a especificação do 
item 12: computador All in one. empresa contratada: Tavares e cae-
tano Ltda. prazo de Vigência: 14/07/2022 à 08/12/2022.

02º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
268/2021 – processo LiciTATÓrio nº 134/2021 – preGÃo nº 
093/2021 - o presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na Lei 
nº 8.666/93, em seu art. 65, inc. II, al “d”, cláusula 9ª do contrato inicial 
e nos documentos comprobatórios apresentados pela empresa Vilelão 
Madeireira e Materiais De construção Ltda., os quais demonstram o 
desequilíbrio financeiro. Fica alterado o valor estabelecido no contrato 
inicial do item 014 – cimento cp ii 32 - sc de 50 Kg, cujo valor era 
de r$ 33,11 e passou a ser r$ 36,34. prazo de Vigência: 08/07/2022 
à 22/11/2022.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
016/2022 - processo LiciTATÓrio 012/2022 – preGÃo pre-
senciAL 003/2022 – o presente Termo de Aditivo encontra respaldo 
legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilometra-
gem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessida-
des da Administração Municipal. Ficam acrescidos 10.833 km na rota 
XV, mantendo o valor do contrato inicial em r$ 2,40 por km rodado, 
totalizando no valor de r$ 25.999,20. Licitante: Wilson de sousa cas-
tro - Me. prazo De Vigência: 04/11/2022 a 20/01/2023.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
025/2022 - processo LiciTATÓrio 012/2022 – preGÃo pre-
senciAL 003/2022 – o presente Termo de Aditivo encontra respaldo 
legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilome-
tragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessi-
dades da Administração Municipal. Ficam acrescidos 8.301 km na rota 
XXVi, mantendo o valor do contrato inicial em r$ 3,90 por km rodado, 
totalizando no valor de r$ 32.373,90. Licitante: Kennedy De Moura 
souza 03988576603. prazo De Vigência: 04/11/2022 a 20/01/2023.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
017/2022 - processo LiciTATÓrio 012/2022 – preGÃo pre-
senciAL 003/2022 – o presente Termo de Aditivo encontra respaldo 
legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilome-
tragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessi-
dades da Administração Municipal. Ficam acrescidos 8.875 km na rota 
XVi, mantendo o valor do contrato inicial em r$ 2,40 por km rodado, 
totalizando no valor de r$ 21.300,00. Licitante: renata cristina Dos 
santos Ferreira 13573371671 Me. prazo De Vigência: 04/11/2022 a 
20/01/2023.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
020/2022 - processo LiciTATÓrio 012/2022 – preGÃo pre-
senciAL 003/2022 – o presente Termo de Aditivo encontra respaldo 
legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilome-
tragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessi-
dades da Administração Municipal. Ficam acrescidos 9.250 km na rota 
XX, mantendo o valor do contrato inicial em r$ 2,40 por km rodado, 
totalizando no valor de r$ 22.200,00. Licitante: Juciene pereira Da 
silva 04958444629. prazo De Vigência: 04/11/2022 a 20/01/2023.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
015/2022 - processo LiciTATÓrio 012/2022 – preGÃo pre-
senciAL 003/2022 – o presente Termo de Aditivo encontra respaldo 
legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilome-
tragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as neces-
sidades da Administração Municipal. Ficam acrescidos 11.750 km na 
rota XiV, mantendo o valor do contrato inicial em r$ 2,40 por km 
rodado, totalizando no valor de r$ 28.200,00; Ficam acrescidos 11.125 
km na rota XViii, mantendo o valor do contrato inicial em r$ 2,40 por 
km rodado, totalizando no valor de r$ 26.700,00. Licitante: Juscélia 
Gomes De sousa 78388376691 Me. prazo De Vigência: 04/11/2022 
a 20/01/2023.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
011/2022 - processo LiciTATÓrio 012/2022 – preGÃo pre-
senciAL 003/2022 – o presente Termo de Aditivo encontra respaldo 
legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilome-
tragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessi-
dades da Administração Municipal. Ficam acrescidos 7.791 km na rota 
X, mantendo o valor do contrato inicial em r$ 2,40 por km rodado, 
totalizando no valor de r$ 18.700,00. Licitante: Gelcione Fazan Aran-
tes 04567088638. prazo De Vigência: 04/11/2022 a 20/01/2023.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
005/2022 - processo LiciTATÓrio 012/2022 – preGÃo pre-
senciAL 003/2022 – o presente Termo de Aditivo encontra respaldo 
legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a qui-
lometragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as 
necessidades da Administração Municipal. Ficam acrescidos 14.208 
km na rota iii, mantendo o valor do contrato inicial em r$ 2,40 por 
km rodado, totalizando no valor de r$ 34.100,00. Licitante: crei Apa-
recido De Alcantara 60642645604. prazo De Vigência: 04/11/2022 a 
20/01/2023.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
026/2022 - processo LiciTATÓrio 012/2022 – preGÃo pre-
senciAL 003/2022 – o presente Termo de Aditivo encontra respaldo 
legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilometra-
gem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessida-
des da Administração Municipal. Ficam acrescidos 12.250 km na rota 
Vi, mantendo o valor do contrato inicial em r$ 2,40 por km rodado, 
totalizando no valor de r$ 29.400,00. Licitante: Ângela evangelista De 
Moura 10535564627. prazo De Vigência: 04/11/2022 a 20/01/2023.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
008/2022 - processo LiciTATÓrio 012/2022 – preGÃo pre-
senciAL 003/2022 – o presente Termo de Aditivo encontra respaldo 
legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilome-
tragem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessi-
dades da Administração Municipal. Ficam acrescidos 9.000 km na rota 
Vi, mantendo o valor do contrato inicial em r$ 2,40 por km rodado, 
totalizando no valor de r$ 21.600,00. Licitante: Leci Gonçalves Men-
des. prazo De Vigência: 07/10/2022 a 20/01/2023.

2º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
003/2022 - processo LiciTATÓrio 012/2022 – preGÃo pre-
senciAL 003/2022 – o presente Termo de Aditivo encontra respaldo 
legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que a quilometra-
gem inicialmente estimada não tenha sido suficiente para as necessida-
des da Administração Municipal. Ficam acrescidos 10.375 km na rota 
i, mantendo o valor do contrato inicial em r$ 2,40 por km rodado, tota-
lizando no valor de r$ 24.900,00. Licitante: Flaviana Da silva Mendes 
86710877604. prazo De Vigência: 07/10/2022 a 20/01/2023.

07º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
034/2022 – processo LiciTATÓrio nº 014/2022 – preGÃo 
presenciAL nº 005/2022 - o presente Termo de Aditivo encon-
tra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, inc. ii, al. “d”, 
cláusula 9ª do contrato inicial e nos documentos comprobatórios apre-
sentados pela empresa contratada: Auto posto Vilelão Ltda., os quais 
demonstram o desequilíbrio-financeiro. Fica alterado o valor estabele-
cido no contrato inicial dos itens: 01 – Gasolina comum ou aditivada, 
cujo valor era de r$ 5,08, e passou a ser de r$ 4,76; 03 – Óleo diesel 
comum, cujo valor era de r$ 6,72, e passou a ser de r$ 6,28; 04 - Óleo 
diesel s50 ou s10, cujo valor era de r$ 6,78, e passou a ser r$ 6,41. 
prazo de Vigência: 28/09/2022 à 31/01/2023.

8º TerMo ADiTiVo - processo LiciTATÓrio 014/2022 – pre-
GÃo presenciAL 005/2022 – ATA De reGisTro De preÇos 
nº 034/2022 - o presente Termo de Aditivo encontra respaldo legal na 
Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 1º, e no fato que as quantidades ini-
cialmente estimadas não tenham sido suficientes para as necessidades 
da Administração Municipal. empresa registrada: Auto posto Vilelão 
Ltda. Valor do aditivo: r$ 764.008,22. prazo de Vigência: 21/10/2022 
à 31/01/2023.

09º TerMo ADiTiVo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 
034/2022 – processo LiciTATÓrio nº 014/2022 – preGÃo 
presenciAL nº 005/2022 - o presente Termo de Aditivo encon-
tra respaldo legal na Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, inc. ii, al. “d”, 
cláusula 9ª do contrato inicial e nos documentos comprobatórios apre-
sentados pela empresa contratada: Auto posto Vilelão Ltda., os quais 
demonstram o desequilíbrio-financeiro. Fica alterado o valor estabele-
cido no contrato inicial dos itens: 01 – Gasolina comum ou aditivada, 
cujo valor era de r$ 4,76, e passou a ser de r$ 4,77; 02 - etanol comum 
ou aditivado, cujo valor era de r$ 5,30, e passou a ser de r$ 3,39; 03 
– Óleo diesel comum, cujo valor era de r$ 6,28, e passou a ser de r$ 
6,31; 04 - Óleo diesel s50 ou s10, cujo valor era de r$ 6,41, e passou a 
ser r$ 6,51. prazo de Vigência: 01/11/2022 à 31/01/2023.

1º TerMo ADiTiVo – processo LiciTATÓrio 016/2022 – 
ToMADA De preÇos 001/2022 – conTrATo ADMinisTrA-
TiVo nº 024/2022 - Fundamentação: o presente Termo de Aditivo 
encontra respaldo legal no item 9.2 do contrato celebrado entre as par-
tes, podendo ser aditado conforme os termos da Lei 8.666/93. empresa 
contratada: Terrasa engenharia Ltda. Valor do aditivo: r$ 80.267,53. 
prazo de Vigência: 13/09/2022 à 31/12/2022.

37 cm -22 1716384 - 1

Monte Azul

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RETIFICADO 

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022/SRP
Torna público a todos interessados a ratificação do edital pregão ele-
trônico Nº 003/2022/SRP, para fins de alterar o objeto do instrumento 
convocatório, objetivando aquisição de equipamentos para estruturação 
da rede frios (câmaras de conservação e geradores), em atendimento 
das demandas da secretaria Municipal de saúde de Monte Azul, em 
atendimento a resolução ses/MG nº 6.286, de 25 de junho de 2018. 
Tendo sido redesignada a data da sessão pública: recebimento da(s) 
proposta(s): de 22/11/2022 até 08/12/2022 até 09h14min – Abertura 
e exames de propostas: 08/12/2022 às 09h14min – início da sessão: 
09h15min do dia 08/12/2022. interessados manter contato pelo ende-
reço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou diretamente 
na sede do município, na praça coronel Jonathas, 220, centro, Monte 
Azul-MG-22/11/2022-carlos carmelo José santos – pregoeiro 

4 cm -22 1716419 - 1

Monte Carmelo

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO N° 145/2021. 
Modalidade: inexigibilidade n° 08/2021, processo nº 137/2021. contra-
tante: Município de Monte carmelo-MG, cnpJ: 18.593.103/0001-78. 
contratada: imprensa nacional, cnpJ: 04.196.645/0001-00. objeto: 
refere-se à inexigibilidade para a contratação da imprensa nacio-
nal, para a Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de 
Monte carmelo – MG, conforme artigo 25, inciso ii da Lei Fede-
ral n° 8.666/93. cláusula primeira: constitui objeto do Termo Adi-
tivo a prorrogação da vigência do contrato n° 145/2021, até o dia 
01/12/2023. Data: 18/11/2022. Ana paula pereira – secretária Muni-
cipal de Fazenda. 

3 cm -22 1716214 - 1

Montes Claros

Prefeitura Municipal
EXTRATO Nº 231-2022 – RESULTADO DE PREGÃO

Processo N° 567/2022 - Pregão Eletrônico Nº 308/2022 - Aquisição 
de veículos de passeio, zero km, atendendo a demanda da secretaria 
de saúde do município de Montes claros – MG.- processo Homolo-
gado em: 11/11/2022. Vencedor: cArMo VeícuLos LTDA – r$ 
867.600,00.

Montes claros (MG), 22 de novembro de 2022.
Glennda santos cardoso

pregoeira
2 cm -22 1716028 - 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 320221122203738027.


