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AVISO

RESULTADO - EDITAL Nº1/2020

A Prefeitura Municipal de Santa Vitória e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa -

FUNDEP, no uso de suas atribuições, tornam público o resultado pós recurso das inscrições deferidas,

reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência e pedidos de condição especial para realização

das provas.

A integra do resultado será divulgado nos endereços eletrônicos www.santavitoria.mg.gov.br e

www.gestaodeconcursos.com.br.

ISPER SALIM CURI

Prefeito

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



 12 – quarta-feira, 06 de OutubrO de 2021 diáriO dOs MunicípiOs MineirOs Minas Gerais 

Santa Efigênia 
de Minas

Prefeitura Municipal
 TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021, 
PROCESSO LICITATÓRIO 056/2021; 

objeto: execução de obras de calçamento da rua santo Antônio, na 
sede do Município. conforme convênio n.º 845348/2017- Ministério 
das Cidades/Caixa/Santa Efigênia de Minas. Será realizado a abertura 
das proposta as 09h00min do dia 22/10/2021; A íntegra do edital e 
seus anexos estarão disponíveis na sala de Licitações, https://santae-
figenia.mg.gov.br/licitacoes e Portal da transparência. Maiores infor-
mações na rua primeiro de setembro, n.º 29 – centro (33) 3297-11-41 
– e-mail comprassantaefigeniademinas@gmail.com Santa Efigênia de 
Minas MG, 04 de outubro de 2021. ronaldo Magno de Moura - pre-
feito Municipal.

3 cm -05 1539903 - 1

Santa Luzia

Prefeitura Municipal

 CONTRATO Nº: 218/2021
pregão eletrônico n° 056/2021 – piZAni eQuipAMenTos De 
seGurAnÇA eireLi. objeto: Aquisição de materiais destinados ao 
laboratório de análises clínicas veterinárias do setor de zoonoses da 
secretaria Municipal de saúde de santa Luzia/MG. Valor do contrato 
r$2.787,20. Assinado em 28/09/2021. Vigência até 31/12/2021.

conTrATo nº: 230/2021 – pregão eletrônico n° 082/2021 – sDK 
coMercio De supriMenTos pArA inForMATicA eireLi. 
objeto: Aquisição de toner e cilindros para impressões de documen-
tos e exames que são realizados no cce – centro de consultas espe-
cializadas da secretaria Municipal de saúde de santa Luzia/MG. 
Valor do contrato r$4.582,63. Assinado em 30/09/2021. Vigência até 
31/12/2021.

conTrATo nº: 210/2021 – inexigibilidade de Licitação nº 034/2021 
– iTAu uniBAnco s.A. objeto: credenciamento, sem caráter de 
exclusividade, de instituição Financeira para prestação e serviços ban-
cários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa, multas 
e demais receitas públicas devidas à municipalidade, através de DAM, 
em padrão FeBrABAn, por intermédio de suas agências, com presta-
ção de contas por meio eletrônico dos valores arrecadados. Valor esti-
mado: r$80.000,00, assinado em 22/09/2021. Vigência 12 meses.

AViso De rATiFicAÇÃo
ineXiGiBiLiDADe cHAMAMenTo puBLico – creDenciA-
MENTO Nº 042/2021 – Objeto: credenciamento de Instituição finan-
ceira para atuar dentro do programa santa Luzia juro zero, que tem por 
objetivo apoiar os empreendimentos de santa Luzia que passam por 
dificuldades em razão da baixa atividade econômica durante a pande-
mia de coViD – 19. instituição Financeira Habilitada: cooperativa de 
credito de Livre Admissão do Vale e do Aço Ltda- sicooB Vale do 
Aço. Valor do empréstimo de r$ 15.805.000,00 – taxa de juros ao ano 
11,9989 % a.a. valor do juro ao ano 1.896.426,15. o secretário Muni-
cipal de Desenvolvimento econômico, sr. Leandro Luiz santos. rATi-
FicA o processo em 05/10/2021 para seu efeito jurídico e legal.

AViso De reTiFicAÇÃo nº 01
eDiTAL nº 098/2021 – ToMADA De preÇos. objeto: contratação 
de empresa especializada para construção do crAs curumim, locali-
zado na rua Lúcia Viana paiva, 214, conjunto cristina – são Bene-
dito, santa Luzia, Minas Gerais. A comissão permanente de Licitação 
torna pública a disponibilização da Retificação nº 01, referente ao Edi-
tal nº 098/2021 e seus Anexos. Informamos que a Retificação nº 01 será 
divulgada, em sua íntegra, no endereço eletrônico:https://www.santalu-
zia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/tomada-de-precos-098-2021/.

eDiTAL nº 099/2021 – ToMADA De preÇos. objeto: contrata-
ção de empresa especializada para obras complementares da unidade 
Básica de saúde, tipo ii – Duquesa ii. A comissão permanente de Lici-
tação torna pública a disponibilização da Retificação nº 01, referente 
ao Edital nº 099/2021 e seus Anexos. Informamos que a Retificação 
nº 01 será divulgada, em sua íntegra, no endereço eletrônico:https://
www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/tomada-de-precos-
099-2021/.

12 cm -05 1540332 - 1

Santa Margarida

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
048/2021 REGISTRO DE PREÇOS 008/2021

Homologo a presente adjudicação, ao processo licitatório supra descrito, 
para contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento 
parcelado de veículos automotores 0 km, pelo sistema de registro de 
preços (srp), visando o atendimento das necessidades da secreta-
ria Municipal de saúde, secretaria Municipal de educação, secreta-
ria Municipal de Administração, secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito e secretaria Municipal de obras, serviços urbanos e Habi-
tação de santa Margarida/MG, conforme relação constante do Anexo 
i do edital, as licitantes: rp MAQuinAs eireLi – Me, inscrita no 
cnpJ sob o nº 34.513.701/0001-46, com o valor total de r$ 262,500,00 
(duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos reais) e cArMo Veicu-
Los LTDA, inscrita no cnpJ sob o nº 02.251.332/0001-74, com o 
valor total de r$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), com o valor 
total de r$ 85.790,00 (oitenta e cinco mil, setecentos e noventa reais), 
por ter atendido todos os requisitos exigidos no edital. santa Margarida/
MG, 05 de outubro de 2021. iLBneLLe sAnTAnA oToni. pre-
FeiTo MunicipAL

4 cm -05 1540075 - 1

Santa Rita 
de Caldas

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 045/2021 – EDITAL Nº 039/2021 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
Torna público a Retificação nº 02/2021 ao edital. Objeto: constitui 
objeto do presente a venda de imóveis, constante dos Lotes nºs 59A, 
da Quadra A, situado na rua 02, do Loteamento são Geraldo, 100, da 
Quadra F, situado na rua 3, do Loteamento são Geraldo, 101, da Qua-
dra F, situado na rua 3, do Loteamento são Geraldo, 17A, situado na 
rua Benedito Dias Maciel, no Bairro Vô Quite, 17B, situado na rua 
Benedito Dias Maciel, esquina com a rua carlos chagas, no Bairro Vô 
Quite, 17c, situado na rua Benedito Dias Maciel, no Bairro Vô Quite 
e área Vede, confrontando com a rua Joaquim Dias do couto. Funda-
mento legal: Art. 17, inciso i; Art. 22, inciso i da Lei Federal 8.666/93, 
de 21.06.93 e alterações posteriores. Data de entrega dos envelopes 
documentação e proposta e abertura: 05.11.2021, respectivamente, às 
08:45h e 09:00h. informações: comissão permanente de Licitação - 
Telefax: (35)3734-1209, ou e-mail: licitasrc@gmail.com - de segunda 
a sexta-feiras, no horário de 09:00h às 15:30 horas. Data: 05.10.2021. 
cleber de oliveira Melo-presidente da cpL. emílio Torriani de carva-
lho oliveira-prefeito Municipal.

4 cm -05 1539979 - 1

Santa Rosa 
da Serra

Prefeitura Municipal
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 036/2021
processo nº288/2021, do tipo Menor preÇo, para contratação de 
Pessoa Jurídica para Prestação de Serviço de Publicação de Atos Oficiais 
em Jornal Diário com grande circulação no estado de Minas Gerais. 
Abertura dia 21/10/2021 às 09:00hs. Acesso ao edital: https://licitanet.
com.br/processos.html e portal do Município http:// www.santarosada-
serra.mg.gov.br/publicações; Luiz cláudio Ferreira – pregoeiro.

2 cm -05 1540004 - 1

Santa Vitória

Prefeitura Municipal
AVISO DE CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2020

A prefeitura Municipal de santa Vitória e a Fundação de Desenvol-
vimento da pesquisa - FunDep, no uso de suas atribuições, tornam 
público o resultado pós recurso das inscrições deferidas, reserva de 
vagas destinadas a pessoas com deficiência e pedidos de condição espe-
cial para realização das provas. A integra do resultado será divulgado 
nos endereços eletrônicos www.santavitoria.mg.gov.br e www.gestao-
deconcursos.com.br - isper salim curi – prefeito Municipal.

2 cm -05 1540280 - 1

Santana do 
Garambéu

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 

PARA REGISTRO DE PREÇOS, 
Tipo menor percentual de acréscimo podendo chegar em desconto, 
aplicado à tabela sinApi– o Município torna público que fará realizar 
licitação, sob a modalidade e tipo acima, para aquisição de Materiais 
de consumo para construção em geral, entrega parcelada, para aten-
dimento às secretarias e Departamentos do Município. informa que o 
edital completo estará à disposição dos interessados na sede da prefei-
tura, situada à praça paiva Duque nº 120, de 08:00 às 14:00 horas de 
segunda a sexta feira, ou pelo site www.santanadogarambeu.mg.gov.
br, e sua sessão terá início dia 27/10/2021, às 09:00 horas, em sua sede. 
santana do Garambéu, 04 de outubro de 2021. ricardo Mauricio rodri-
gues Miranda – pregoeiro.

3 cm -04 1539612 - 1

Santana do Jacaré

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO 104/2021 

 pregão presencial 044/2021 – Tipo: Menor preço por item (Maior Des-
conto Sobre Tabelas Oficiais) – Lei Federal 8666/93 – Objeto: Regis-
tro de preços para aquisição de peças originais para Veículos Leves 
– entrega dos envelopes: Dia 20 de outubro de 2021 às 10h00min – 
Abertura dos envelopes: Dia 20 de outubro de 2021 às 10h15min – 
informações completas com a comissão permanente de Licitação da 
prefeitura Municipal de santana do Jacaré/MG – Fone (35) 3866-1206, 
no horário de 13h00min as 16h00min – www.santanadojacare.mg.gov.
br – licitacao@santanadojacare.mg.gov.br!

3 cm -05 1540207 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO 104/2021 
pregão presencial 042/2021 – Tipo: Menor preço por item (Maior Des-
conto Sobre Tabelas Oficiais) – Lei Federal 8666/93 – Objeto: Regis-
tro de preços para aquisição de peças originais para Veículos Leves 
– entrega dos envelopes: Dia 20 de outubro de 2021 às 10h00min – 
Abertura dos envelopes: Dia 20 de outubro de 2021 às 10h15min – 
informações completas com a comissão permanente de Licitação da 
prefeitura Municipal de santana do Jacaré/MG – Fone (35) 3866-1206, 
no horário de 13h00min as 16h00min – www.santanadojacare.mg.gov.
br – licitacao@santanadojacare.mg.gov.br!

2 cm -05 1540049 - 1

Santana dos Montes

Prefeitura Municipal
PREGÃO 011/2021 E PREGÃO 019/2020

A prefeitura de santana dos Montes, através de seu prefeito Munici-
pal, o senhor Avanilson Alves de oliveira, vem através deste, mani-
festar o interesse em aderir as ATAs de registro de preços referente 
ao processo 023/2021 pregão 011/2021, com o objetivo de executar o 
recadastramento imobiliário, junto ao coDAp, r$ 166.188,00, bem 
como a Ata do processo 030/2020 pregão 019/2020, com o objetivo de 
construção de ponte com implantação de Aduelas, junto ao coDAp, 
r$ 102.941,82 frisa-se que havendo a Autorização, que o consórcio 
nos encaminhe cópia dos procedimentos licitatórios, bem como autori-
zações para que possamos dar andamento aos trâmites legais internos 
da prefeitura de santana dos Montes, Maiores informações licitacao@
santanadosmontes.mg.gov.br

3 cm -05 1540164 - 1

Santo Antônio 
do Amparo

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 070/2021. PP 041/2021

 Tipo: Menor preço. objeto: registro de preços para serviços de 
recarga de Tonners. entrega abertura dos envelopes: Dia 20 de outu-
bro de 2021 às 12h30min. Abertura dos envelopes: Dia 20 de outubro 
de 2021 às 12h45min. processo 071/2021. pp 042/2021. Tipo: Menor 
preço. objeto: registro de preços para Aquisição de Dietas. entrega 
abertura dos envelopes: Dia 21 de outubro de 2021 às 12h30min. 
Abertura dos envelopes: Dia 21 de outubro de 2021 às 12h45min. 
Aviso Adesão Ata registro de preços.pregão presencial 001/2021 - 
Adesão a Ata de registro do pregão presencial nº 001/2021 do con-
sórcio intermunicipal do Alto rio Grande - ciMArGe, referente ao 
processo 001/2021. objeto: registro de preços para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de engenharia elé-
trica em manutenção do sistema Municipal de iluminação pública, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. contrato 
152/2021 com a empresa Vagalume instalação e Manutenção elétrica 
Ltda - epp. Valor r$ 109.468,80. Vigência 27/09/2021 a 27/09/2022. 
informações completas com a comissão permanente de Licitação da 
prefeitura Municipal de santo Antônio do Amparo/MG – Fone (35) 
3863-2777, no horário de 13h00min as 16h00min. licitacao@santoan-
toniodoamparo.mg.gov.br.

5 cm -05 1540349 - 1

Santo Antônio 
do Grama

Prefeitura Municipal
 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 047/2021. PROCESSO 

LICITATÓRIO 087/21 – TOMADA DE PREÇO 005/21.
unidade solicitante – secretaria Municipal de educação, cultura 
esporte, Lazer e Turismo. contratada: serVceM serVicos LTDA. 
objeto: contratação de empresa especializada para a construção de 
creche conforme proJeTo proinFÂnciA – Tipo 2, no Município 
de santo Antônio do Grama/MG, em observância ao termo de com-
promisso nº. 201804523-1, firmado dentro do Programa PLANO DE 
AÇÕes ArTicuLADAs-pAr 3º cicLo 2.017/2.020- Me/FnDe, 
consistindo no fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos 
e quaisquer outros objetos inerentes à execução, conforme especifica-
ções contidas no memorial descritivo, projetos, planilhas, cronogramas 
e termo de referência que fazem parte integrante do edital. Valor Glo-
bal: r$ 2.027.557,90 (Dois Milhões, duzentos e vinte e sete mil e qui-
nhentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos). Dotação orça-
mentária: consignada no orçamento vigente do município, nos termos 
da legislação vigente. Assinatura: 29/09/2021. Vigência: 29/09/2021 a 
29/05/2022. Marco Aurelio raminho– prefeito Municipal

4 cm -05 1539942 - 1

Santo Antônio 
do Itambé

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 013/2021

Aviso de intenção de adesão à ata de registro de preços; Adesão à ata 
contrato de registro de preços nº 014/2021. Órgão Gestor: prefeitura 
Municipal de catuji/MG. origem: pregão presencial nº 013/2021, 
processo Licitatório nº 033/2021; o Município de santo Antônio do 
itambé/MG torna público o interesse em aderir à supracitada Ata de 
registro de preços objetivando o contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviço de engenharia, para execução de servi-
ços de iluminação pública do município, com fornecimento de todos 
os materiais, ferramentas e mão de obra especializada, no valor total 
aproximado de r$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) por 
todos os itens descritos. Fornecedor: Goval engenharia Ltda, cnpJ: 
40.488.440/0001-54. com sede a rua Frederico ozanan, nº 432 Bairro 
Jardim pérola, município de Governador Valadares/ MG. santo Antô-
nio do itambé/MG, 05 de outubro de 2021. ronam Wesley sales; pre-
feito Municipal.

4 cm -05 1540182 - 1

Santo Antônio 
do Jacinto

Prefeitura Municipal

 AVISO DE EDITAL PP SRP Nº 021/2021 
o Município de santo Antônio do Jacinto/MG realizará no dia 20 de 
outubro de 2021 às 09h00min ou no primeiro dia útil subsequente, na 
hipótese de não haver expediente naquela data, primeiro dia útil subse-
quente, ocasião em que se dará início ao credenciamento dos licitantes e 
aos demais procedimentos pertinentes, na prefeitura, situada na rua da 
comig, nº 05, centro, menor preço por item, objetivando o registro de 
preços para eventual fornecimento de medicamentos para manutenção 
das unidades básicas de saúde deste Município, conforme especifica-
ções e quantidades estabelecidas no edital e seus Anexos. os interes-
sados poderão retirar o edital no edifício sede da prefeitura Municipal 
de santo Antônio do Jacinto/MG, localizada na praça da comig, nº 05, 
centro, santo Antônio do Jacinto/MG, sala da comissão permanente 
de Licitação ou pelo site oficial do Município http://www.santoantonio-
dojacinto.mg.gov.br santo Antônio do Jacinto/MG, 05 de outubro de 
2021. Letícia Viana costa – pregoeira Municipal.

4 cm -05 1540310 - 1

São Gonçalo do 
Rio Abaixo

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 172/2021 - 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/2021

 contratação de empresa especializada em serviços de regularização 
fundiária em núcleos informais consolidados no município de s.G.r.A/
MG. A pregoeira e equipe de apoio com base no parecer da procurado-
ria Jurídica decidem pelo inDeFeriMenTo do recurso apresentado 
pela empresa 3D Topografia e Locações de Equipamentos Ltda pelas 
razões e motivos expostos no referido parecer, que se tornam parte inte-
grante da Ata de reunião extraordinária. são Gonçalo do rio Abaixo, 
05 de outubro de 2021. raimundo nonato de Barcellos.

2 cm -05 1540201 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO 217/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 104/2021

 Aquisição de mochilas escolares personalizadas para distribuir aos 
alunos da rede municipal de ensino de são Gonçalo do rio Abaixo/
MG. As propostas serão recebidas até às 09:00 horas do dia 21/10/2021. 
A operação da sessão pública se dará a partir das 09:00 horas do dia 
21/10/2021. o edital completo poderá ser obtido no sítio eletrônico 
https://www.saogoncalo.mg.gov.br/transparencia e/ou https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/.

 s. G. r. Abaixo, 05 de outubro de 2021.
 raimundo nonato de Barcelos – prefeito Municipal.

3 cm -05 1540006 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO 222/2021 - 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 109/2021

 A pregoeira e equipe de Apoio informam que realizará processo Lici-
tatório 222/2021 - pregão presencial n.º 109/2021 – Aquisição de ces-
tas natalinas para distribuição aos funcionários públicos municipais da 
prefeitura Municipal de são Gonçalo do rio Abaixo/MG. As propostas 
deverão ser entregues até às 09:00 horas do dia 21/10/2021. A abertura 
dos envelopes será realizada, a partir das 09:00 horas, no mesmo dia e 
local no setor de Licitações da prefeitura Municipal – r. Henriqueta 
rubin, nº 27 – centro – s.G.r.A. o edital completo poderá ser obtido 
no mesmo endereço ou através do site oficial do órgão: www.saogon-
calo.mg.gov.br. s. G. r. Abaixo, 05 de outubro de 2021 – raimundo 
nonato de Barcelos – prefeito Municipal.

3 cm -05 1540160 - 1

PREGÃO PRESENCIAL N.º 102/2021
contratação de empresa para aquisição e instalação de equipamen-
tos para monitoramento e vigilância de unidade escolar atendendo as 
necessidades da secretaria Municipal de educação de são Gonçalo do 
rio Abaixo/MG. As propostas deverão ser entregues até às 09:00 horas 
do dia 25/10/2021. A abertura dos envelopes será realizada, a partir das 
09:00 horas, no mesmo dia e local no setor de Licitações da prefei-
tura Municipal – r. Henriqueta rubim, n.º 27 – centro - sGrA, onde 
poderá ser obtido o edital completo.s. G. r. Abaixo, 26 de maio de 
2021.raimundo nonato Barcelos – prefeito Municipal.

3 cm -05 1540005 - 1

TERMO DE CONTRATO N° 195/2021
objeto: contratação de empresa para execução de serviços, resultado 
Ata de registro de preços n.º 001/2021 do consMepi – consor-
cio intermunicipal Multissetorial do Médio piracicaba, para a presta-
ção de serviços de implantação e customização de aplicativo integrado 
ao sistema de gestão pública municipal (...)”, conforme especificações 
descritas no processo correspondente e condições registradas na Arp, 
atendendo as necessidades da secretaria de Governo de são Gonçalo 
do rio Abaixo partes: p.M. são Gonçalo do rio Abaixo e FinD solu-
ções corporativas Ltda. Vigência 04/10/2021 a 04/10/2022. Valor: r$ 
44.200,00.

TerMo De conTrATo n° 187/2021
objeto: contratação de empresa para execução de serviços, resultado 
do pregão presencial n.º 003/2021 do cispAr - consorcio intermuni-
cipal de Desenvolvimento sustentável do Alto paranaíba, para a contra-
tação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura 
e de engenharia (...)”, conforme especificações descritas no processo 
correspondente e condições registradas na Arp, para atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de obras da p.M.s.G.r.A. partes: p.M. 
são Gonçalo do rio Abaixo e consórcio Minas projetos. Vigência 
30/09/2021 a 30/09/2022. Valor: r$ 7.498.704,78.
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