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Santa Luzia

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

EDITAL Nº 118/2021 
ToMADA De preÇos. objeto: contratação de empresa especiali-
zada para construção do mirante Alto das Maravilhas, bairro Frimisa. 
A cpL ADJuDicA o objeto à empresa enGecoM consTruTorA 
LTDA, no valor total de r$ 2.214.929,85. o secretário Municipal de 
obras, Bruno Marcio Moreira de Almeida, HoMoLoGA o procedi-
mento em 05/01/2022 para seu efeito jurídico e legal.

eXTrATo De ATA De reGisTro De preÇos
ATA nº: 301/2021 – pregão eletrônico n° 095/2021 – Jn DiAGnos-
TicA LTDA. objeto: Aquisição eventual e futura de materiais médi-
co-hospitalares. Valor da ata r$70.560,00. Assinada em 10/11/2021. 
Vigência 12 meses.

AViso De rATiFicAÇÃo
DispensA De LiciTAÇÃo nº 055/2021 – contratação de Forne-
cimento de energia elétrica em Média Tensão – MT, conexão e uso 
na Tensão de 13,8KV volts, para atender ás necessidades da prefeitura 
Municipal de santa Luzia/MG, por meio de dispensa de licitação, de 
acordo com a solicitação da secreTAriA MunicipAL De secre-
TAriA De seGurAnÇA pÚBLicA, TrÂnsiTo e TrAnspor-
Tes. contratado: ceMiG Distribuição s.A no valor de r$ 54.000,00. 
o secretário Municipal de segurança pública, Trânsito e Transportes, 
Walter Anselmo simões rocha, rATiFicA o processo em 06/01/2022 
para seu efeito jurídico e legal.

6 cm -06 1577282 - 1

Santa Margarida

Prefeitura Municipal
TERCEIRO EXTRATO TERMO ADITIVO 

PREGÃO PRESENCIAL 064/2018
prefeitura Municipal de santa Margarida-MG. processo Licitatório nº 
102/2021– extrato de 3º Termo Aditivo ao contrato administrativo de 
prestação de serviços nº 005/2018. partes: Município de santa Marga-
rida e souzA e FiLHo AssessoriA, consuLToriA e AuDiTo-
riA conTABiL LTDA, inscrito o cnpJ sob o n° 10.192.916/0001-44. 
objeto: contratação de pessoa jurídica, regularmente habilitada, objeti-
vando a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria nas 
áreas administrativas de contabilidade, controle de Frotas, controle 
de Transporte escolar, controle interno, bem como realizar acompa-
nhamentos e orientações nos procedimentos de prestações de contas 
junto ao Tribunal de contas do estado de Minas Gerais (TceMG), 
secretaria do Tesouro nacional (sTn) e Fundo nacional de educação 
(FnDe), englobando a operacionalização do sistema informatizado de 
contas dos Municípios (sicoM), sistema de informações contábeis 
e Fiscais do setor público Brasileiro (siconFi), sistema de informa-
ções sobre orçamentos públicos em saúde (siops), sistema de infor-
mações sobre orçamentos públicos em educação (siope), presTA-
ÇÃo De conTAs AnuAL. Motivo: Fica prorrogado até 31/12/2022, 
o contrato administrativo de prestação de serviço, a contar da data de 
assinatura do presente termo 28/12/2021. Marcela Mendes de oliveira 
– pregoeira.
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Santa Maria 
de Itabira

Prefeitura Municipal
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 003/2021 

 processo n. 079/2021 – DeserTA. objeto seleção de propostas 
de Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, registradas 
no cMDcA/santa Maria de itabira, que tenham interesse em celebrar 
parcerias em regime de mútua colaboração para fomento à implanta-
ção e execução de projeto da política de promoção, proteção, defesa 
e atendimento dos direitos das crianças e adolescentes na área de pre-
venção e combate a Violência e prevenção aos acidentes domésticos na 
comunidade quilombola do Barro preto no município de santa Maria 
de itabira, por intermédio da secretaria Municipal Assistência social e 
do conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente de 
santa Maria de itabira. Foi declarada deserta, por ausência de parti-
cipantes/interessados. s.M.i. 17/12/2021. reinaldo das Dores santos 
- prefeito Municipal.

DispensA De LiciTAÇÃo nº 018/2021 -processo nº 106/2021 
– rATiFicAÇÃo em 29/12/2021. Locatário: Município de santa 
Maria de itabira – Locador: eVAnGeLisTA nATALino ALVes DA 
siLVA. Dispensa de licitação, feita com base no artigo 24 inciso X, 
da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. objeto: Locação de 
um imóvel para instalação da Agência de correios comunitária (AGc) 
no Distrito de itauninha, neste município. Valor Global: r$23.800,00, 
para o período de 34 meses. extrato de contrato nº 081/2021 em 
29/12/2021. Vigência 30/12/2021 a 29/10/2024. sMi 29/12/2021. rei-
naldo das Dores santos – prefeito Municipal.
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Santa Vitória

Prefeitura Municipal
AVISO DE DECISÃO DE RECURSOS EDITAL Nº 001/2020

 concurso público de santa Vitória/MG - A prefeitura Municipal de 
santa Vitória no uso de suas atribuições legais e nos termos do edital 
01/2020 do concurso público, torna público: i - o resultado dos recur-
sos contra Classificação Preliminar, II - o Resultado Final do Concurso 
público, iii – Ato de convocação para realização da prova prática do 
cargo de operador de Máquinas pesadas. A íntegra do resultado será 
publicada no endereço eletrônico www.santavitoria.mg.gov.br e www.
gestaodeconcursos.com.br.
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Santo Antônio 
do Amparo

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021
processo nº 06/2021. Órgão Gerenciador:Fundo nacional de Desenvol-
vimento da educação - FnDe. Vigência/Ata:15/09/2021 a 15/09/2022. 
Órgão Aderente: prefeitura Municipal de santo Antônio do Amparo 
- MG.objeto: registro de preço para eventual aquisição de veícu-
los de Transporte escolar Diário de estudantes denominado Ônibus 
rural escolar (ore) e Ônibus urbano escolar Acessível. Fornecedor: 
Man Latin América indústria e comércio de Veículos Ltda. cnpJ: 
06.020.318/0001-10. Através do processo Licitatório n° 087/2021 pre-
gão presencial Adesão ao registro de preços pA - 056/2021 – contrato 
203/2021, no valor total de r$ 953.700,00 (novecentos e cinquenta e 
três mil e setecentos reais). Vigência: 22/12/2021 a 28/09/2022. Dis-
pensa 018/2021. objeto: contratação de empresa especializada, devi-
damente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do 
estado de Minas Gerais, para a prestação de serviços de transbordo, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, 
segundo ABnT nBr 10004, oriundos da coleta domiciliar do Muni-
cípio de santo Antônio do Amparo – MG, por um período de 04 
(quatro) meses, em favor de em favor de cTr cenTrAL De TrA-
TAMenTo De resíDuos MG s/A, valor total de r$ 68.640,00 (ses-
senta e oito mil seiscentos e quarenta reais), nos termos do Art. 75, ii 
da Lei 14.133/2021.Dispensa 019/2021. objeto: contratação de pres-
tação de serviços de publicações de 340 centímetros/coluna no Diário 
Oficial “Minas Gerais” de atos de expediente administrativo de pes-
soal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e 
inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida 
por Lei com secreTAriA De esTADo De GoVerno, valor r$ 
30.120,60 (trinta mil cento e vinte reais e sessenta centavos) nos ter-
mos do Inciso VIII do Art. 24 da Lei 8.666/93. Ratificação da Inexigi-
bilidade 009/2021 – considerando que o processo de inexigibilidade 
009/2021 encontra-se de conformidade com a legislação pertinente (art. 
25, inciso i da lei federal 8666/93) e, com arrimo no parecer jurídico, 
Ratifico a Inexigibilidade de licitação em favor da empresa Editora 
FTD S/A, para Aquisição de Materiais Didáticos e afins, publique-se e 
cumpra-se. carlos Henrique Avelar. prefeito Municipal. Aviso de Lici-
tação: processo 001/2022. pregão presencial 001/2022. Tipo: Menor 
preço por item. objeto: registro de preços para aquisição de Material 
de Construção, Equipamentos e afins. Entrega dos Envelopes: Dia 20 
de janeiro de 2022 às 12h30min. Abertura dos envelopes: Dia 20 de 
janeiro de 2022 às 12h45min. informações completas com a comis-
são permanente de Licitação da prefeitura Municipal de santo Antônio 
do Amparo/MG – Fone (35) 3863-2777, no horário de 13h00min as 
16h00min. licitacao@santoantoniodoamparo.mg.gov.br.

10 cm -06 1577291 - 1

Santo Antônio 
do Monte

Prefeitura Municipal
 PREGÃO 147/2021

 Aviso de Licitação - processo 191/2021 - pregão 147/2021. o Municí-
pio de santo Antônio do Monte comunica que irá realizar procedimento 
licitatório, cujo objeto é a aquisição de computador, diversos equipa-
mentos e materiais de uso médico hospitalar e de fisioterapia em aten-
dimento a solicitação da secretaria Municipal de saúde, de acordo com 
quantidades e especificações do Anexo VII, parte integrante do edital, 
todos com garantia mínima de 12 (doze) meses. entrega dos envelo-
pes: até às 08:30 horas do dia 19 de Janeiro de 2022. informações/edi-
tal: www.samonte.mg.gov.br ou praça Getúlio Vargas, 18 - centro, Tel: 
(37) 3281 7328 ou e-mail: compras@samonte.mg.gov.br. santo Antô-
nio do Monte, 06 de janeiro de 2022. Luis Antônio resende - chefe 
de Gabinete.

3 cm -06 1577209 - 1

São Geraldo 
da Piedade

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N°:002/2022

AViso De LiciTAÇÃo - o Município de são Geraldo da piedade/
MG, comunica através da cpL, que abrirá o processo Licitatório 
n°:002/2022, na modalidade pregão presencial para registro de pre-
ços n°:001/2022, tipo Menor preço, cujo objeto é o fornecimento de 
recarga de gás de cozinha (GLp) em botijões de 13 kg, retornável, para 
atender a demanda das secretarias requisitante do município. A abertura 
será dia 20/01/2022 às 10h00, na sede da prefeitura. os interessados 
poderão retirar o edital no site e obter informações no Município. infor-
mações Tel/Fax: (33) 3238-1117. email: cpl@saogeraldodapiedade.
mg.gov.br. sâmara camile silva – presidente da cpL.

processo LiciTATÓrio n°:003/2022 - AViso De LiciTAÇÃo 
- o Município de são Geraldo da piedade/MG, comunica através da 
cpL, que abrirá o processo Licitatório n°:003/2022, na modalidade 
pregão presencial para registro de preços n°:002/2022, tipo Menor 
preço, cujo objeto é a aquisição de urnas mortuárias com ornamenta-
ções para doações a pessoas carentes e serviços de translado, de res-
ponsabilidade da secretaria Municipal de Assistência social. A abertura 
será dia 20/01/2022 às 13h00, na sede da prefeitura. os interessados 
poderão retirar o edital no site e obter informações no Município. infor-
mações Tel/Fax: (33) 3238-1117. email: cpl@saogeraldodapiedade.
mg.gov.br. sâmara camile silva – presidente da cpL.

processo LiciTATÓrio n°:004/2022 - AViso De LiciTAÇÃo 
- o Município de são Geraldo da piedade/MG, comunica através da 
cpL, que abrirá o processo Licitatório n°:004/2022, na modalidade 
pregão presencial para registro de preços n°:003/2022, tipo Menor 
preço por item, cujo objeto é a confecção de uniformes para os servi-
dores do Município. A abertura será dia 20/01/2022 às 15h00, na sede 
da prefeitura. os interessados poderão retirar o edital no site e obter 
informações no Município. informações Tel/Fax: (33) 3238-1117. 
email: cpl@saogeraldodapiedade.mg.gov.br. sâmara camile silva – 
presidente da cpL.

processo LiciTATÓrio n°:005/2022 - AViso De LiciTAÇÃo 
- o Município de são Geraldo da piedade/MG, comunica através da 
cpL, que abrirá o processo Licitatório n°:005/2022, na modalidade 
pregão eletrônico n°:002/2022, na plataforma http://bll.org.br/, licita-
ção na modalidade preGÃo eLeTrÔnico, tipo menor preço por 
item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços para moldagem, confecção e adaptação de próteses odon-
tológicas, por especialista em prótese dentária, de moldagem e ajuste 
nos pacientes, incluindo todo material necessário para o atendimento e 
implantação do LrpD, com a realização de atendimento junto a uni-
dade Básica de saúde do município, em atendimento ao programa 
Brasil sorridente. A abertura será dia 21/01/2022 às 09h00, na sede da 
prefeitura. os interessados poderão retirar o edital no site e obter infor-
mações no Município. informações Tel/Fax: (33) 3238-1117. email: 
cpl@saogeraldodapiedade.mg.gov.br. sâmara camile silva – presi-
dente da cpL.
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São Gonçalo do 
Rio Abaixo

Prefeitura Municipal
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2017

 objeto: Locação de imóvel 1º, 2º e 3º andar, situado na rua Domingos 
Gonçalves, 40, niterói, são Gonçalo do rio Abaixo/MG para sediar 
setor do nAie – núcleo de Atendimento interdisciplinar escolar. par-
tes: p.M.s.G.r.A e Maria da Glória costa Teixeira, 6º Termo Aditivo ao 
contrato nº 48/2017. Vigência: 12 meses. Valor: r$ 71.125,04.
 Dispensa de Licitação nº 13/2017. objeto: Locação de imóvel situado 
na praça da Matriz, 64 A, centro, são Gonçalo do rio Abaixo/MG 
para sediar setor de Almoxarifado Administrativo. partes: p.M.s.G.r.A 
e Ana dos santos rodrigues, 6º Termo Aditivo ao contrato nº 34/2017. 
Vigência: 12 meses. Valor: r$ 16.274,20.
pregão eletrônico nº 108/2021. objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de medicamentos, atendendo as necessidades da 
secretaria Municipal de educação do município de são Gonçalo do 
rio Abaixo. partes: p.M.s.G.r.A, Med center comercial Ltda, valor: 
r$ 9.854,24, conexão Médica comercial Ltda, valor: r$ 25.000,00, 
Globalmix Distribuidora de Medicamentos e correlatos Ltda, valor: 
r$143.659,80, Global Hospitalar importação e comércio Ltda, valor: 
34.200,00, soma/MG produtos Hospitalares Ltda, valor: 24.000,00, 
exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda, valor: r$ 15.684,70, 
Medmax comércio de Medicamentos Ltda, valor: r$ 4.624,80, Bio-
hosp produtos Hospitalares sA, valor: r$ 216.510,00, Mc Mura pereira 
comercio de produtos Farmacêuticos Ltda, valor: r$ 76.850,00, Ts 
Farma Distribuidora eireli, valor: r$ 49.151,00, J. pharma Hospitalar 
Ltda, valor: r$ 11.913,00, nutriminas comércio de nutrições Dieté-
ticas e Materiais Hospitalares Ltda, valor: r$ 51.592,90, MD Farma 
Distribuidor Atacadista Ltda, valor: r$ 70.252,00, Loger Distribuidora 
de Medicamentos e Materiais Hospitalares eireli, valor: r$ 5.284,00, 
proativa Hospitalar eireli, valor: r$ 97.431,20, Jethamed comércio de 
produtos Hospitalares Ltda, valor: r$ 11.000,00, nsA Distribuidora 
de Medicamentos eireli, valor: r$ 189.811,00, Techpharma Hospitalar 
comércio, importação e exportação eireli, valor: r$ 21.199,00, pon-
tes e Guedes Distribuidora de Medicamentos Ltda, valor: 126.812,70, 
eremd Distribuidora de Medicamentos Ltda, valor: r$ 7.949,90, BH 
Farma comércio Ltda, valor: r$ 46.987,50 . Ata de registro de preços: 
36/2021. Vigência: 09/12/2021 a 09/12/2022.

8 cm -06 1577065 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO 266/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 145/2021

contratação de empresa para o fornecimento de software como serviço 
de processamento de dados em ambiente “web” com operacionalização 
integralmente realizada via internet, voltado às ações de acompanha-
mento de processos minerários no município, suas atividades de extra-
ção mineral e respectivas operações, incluso acompanhamento, apura-
ção, monitoramento e conferência de valores devidos e recolhidos de 
compensação financeira pela exploração mineral – CFEM ao muni-
cípio, treinamento e suporte no uso dos serviços, atendendo a secre-
taria de Fazenda da p.M.s.G.r.A/MG. As propostas serão recebidas 
até às 09:00 horas do dia 20/01/2022. A operação da sessão pública 
se dará a partir das 09:00 horas do dia 20/01/2022.o edital completo 
poderá ser obtido no site eletrônico https://www.saogoncalo.mg.gov.br/
transparencia.

p.M. s. G. r. A. 06 de Janeiro 2022.
raimundo nonato de Barcelos – prefeito Municipal.

4 cm -06 1577124 - 1

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2017
objeto: Locação de imóvel situado na Avenida contorno oeste, 1837, 
cidade universitária, são Gonçalo do rio Abaixo/MG para sediar 
setor do DAe – Departamento de água e esgoto. partes: p.M.s.G.r.A 
e souza e souza Administração empreendimentos imobiliários Ltda 
- Me, 6º Termo Aditivo ao contrato nº 32/2017. Vigência: 3 meses. 
Valor: r$ 20.535,08.

2 cm -06 1577185 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/21
oBJeTo: contratação de serviços continuados de locação de tanque de 
oxigênio medicinal com fornecimento/recarga de o2, para atender as 
necessidades do pronto Atendimento da secretaria Municipal de saúde 
de são Gonçalo do rio Abaixo/MG. Termo de contrato nº 02/2021. 
partes: p.M.s.G.r.A. e Tecnocryo Gases – Transportes, comércio, 
serviços e Manutenções, importação e exportação Ltda. Vigência: 
04/01/2022 a 31/12/2022. Valor r$ 98.999,96.
Ratifico a Dispensa 063/2021 – Processo Licitatório 269/2021. Funda-
mentação Legal: Art. 24, XXVi, da Lei 8666/93. Termo de contrato n° 
229/2021. objeto: prestação de serviço de assistência médica ambula-
torial para apoio e diagnóstico terapêutico aos pacientes da rede pública 
de saúde do município de são Gonçalo do rio Abaixo. partes: p.M. de 
são Gonçalo do rio Abaixo e consórcio intermunicipal de saúde do 
centro Leste - cisceL. Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. Valor: r$ 
1.500.000,00. prefeito Municipal raimundo nonato Barcellos.
 objeto: contratação de serviços de gerenciamento de manutenção 
preventiva e corretiva, fornecimento de peças e combustíveis aten-
dendo a frota de veículos da p.M.s.G.r.A/MG - pregão presencial n° 
125/2021. Vigência: 15/12/2021 a 14/12/2022. Termo de contrato n° 
225/2021. parte: prime consultoria e Assessoria empresarial Ltda e 
p.M.s.G.r.A/MG. Valor: r$ 4.845.718,39.
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São Gotardo

Prefeitura Municipal
AVISO DE 1ª RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. PMSG/CPL/221/2021.
 pregão presencial de registro de preço nº. 126/2021. objeto: “con-
tratação de empresa para aquisição medicamentos para hospital muni-
cipal, pronto atendimento, uti, atenção básica e ambulatório do Muni-
cípio de são Gotardo/MG”. protocolo dos envelopes e credenciamento 
até dia 11/01/2022 até às 08h45min e abertura dos envelopes: a partir 
das 08h:45min na sala do departamento de licitação. o edital poderá 
ser obtido no site www.saogotardo.mg.gov.br. esclarecimentos: (34) 
3671-7127, email: licitacao@saogotardo.mg.gov.br. são Gotardo 06 de 
janeiro de 2022. prefeita Municipal: Denise Abadia pereira oliveira.
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São João Del-Rei

Prefeitura Municipal
ABERTURA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO N°284/2021,

Concorrência Pública n°013/2021.Objeto: Requalificação da passarela 
da Avenida Leite de castro – Fabricas -são João del rei/MG Aber-
tura dia 08/02/2022, ás 09:00 horasna sede da prefeiturarua Ministro 
Gabriel passos,199-centro.Mais informações poderão ser obtidas atra-
vés do tel:(32)3379-2923/2925, ou no site www.saojoaodelrei.mg.gov.
br-nivaldo José de Andrade-prefeito Municipal.
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Câmara Municipal
ATAS 041 A 045/2021 E ADITAMENTO 

AOS CONTRATOS 018 E 019/2017 
Torna pública a celebração dos referidos ajustes: Ata 041/2021, 
futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de áudio e 
vídeo, r$10.234,60, Fatima Aparecida de oliveira silvério, cnpJ 
32.350.293/0001-23. Ata 042/2021, futura e eventual aquisição de 
materiais e equipamentos de áudio e vídeo, r$263,96, Alzotec informá-
tica Ltda, cnpJ 17.775.469/0001-03. Ata 043/2021, futura e eventual 
aquisição de materiais e equipamentos de áudio e vídeo, r$2.288,80, 
infantaria comercial Ltda Me, cnpJ 20.795.155/0001-79. Ata 
044/2021, futura e eventual aquisição de materiais e equipamen-
tos de áudio e vídeo, r$14.987,70, Villard comercial Ltda, cnpJ 
03.411.895/0001-45. Ata 045/2021, manutenção preventiva, corre-
tiva e pequenos reparos nas instalações da câmara, r$57.000,00, 
Araújo corrêa engenharia de planejamento e execução Ltda Me, 
cnpJ 02.945.104/0001-02. Aditamento ao contrato 018/2017, pror-
rogação por mais 12 meses, r$970,00, Mapfre seguros Gerais s/A, 
cnpJ 61.074.175/0001-38. Aditamento ao contrato 019/2017, prorro-
gação por mais 12 meses, r$3.415,56, Assis & neves Ltda Me, cnpJ 
02.656.264/0001-23. stefânio rodrigues pires, presidente da câmara 
Municipal. 
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Fundo Municipal de Saúde
EXTRATO DE RESULTADO:DISPENSA 

Nº 151/21, PL Nº 302/2021
 Autorização para revisão programada de 30.000km Volkswagen Gol 
placa rnn9e02, em cacel comércio de Automóveis, r$767,20, 
14/12/2021. Dispensa nº 152/21, pL 303/21, Autorização para revisão 
programada de 30.000km Volkswagen Gol placa rnB5G70, em cacel 
comércio de Automóveis, r$1.383,43, 16/12/2021.
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EXTRATO DE RESULTADO:
PL 272/2021, PE 089/2021

 Futura e eventual aquisição de material de equipamento de laborató-
rio para a secretária Municipal de saúde, Ata 006/2022, Distribuidora 
paranhos Art. Laboratórios Ltda, r$16.259,00; Ata 007/2022, Health 
clean comercial eireli, r$3.548,36; Ata 008/2022, Fenix Distribui-
dora de Materiais Médico Hosp. Ltda, r$1.673,92; Ata 009/2022, 
equipar Médico e Hospitalar Ltda, r$1.126,50; Ata 010/2022, inga-
lab equipamentos para Laboratórios Ltda, r$30.747,00; Ata 011/2022, 
Michele Alves e silva, r$2.301,80; Ata 012/2022, Acacia comércio 
de Medicamentos Ltda, r$13.819,20; Ata 013/2022, procir produ-
tos para saúde, r$539,25; Ata 014/2022, Lab shopping Diagnostica 
Ltda, r$4.300,00; Ata 015/2022, Medlevensohn com. e repres. De 
produtos Hospitalares Ltda, r$5.122,50; Ata 016/2022, Biosave Diag-
nostica Ltda, r$1.114,85; Ata 017/2022, Gc Lab Diagnosticos Ltda 
epp, r$100.474,44; Ata 018/2022, Grener Bio-one Brasil produtos, 
r$45.035,00; 06/01/2022.

4 cm -06 1577223 - 1

São José do Goiabal

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PROC. LICITATÓRIO: 007/2022. 

A prefeitura Municipal de s. J. Goiabal torna público que irá realizar 
licitação, modalidade: edital de credenciamento n° 001/2022. objeto: 
credenciamento de Médicos mediante contratação de pessoa física ou 
jurídica, regularmente inscritos no crM, com objetivo de prestar ser-
viços de plantões médicos na unidade básica de saúde Jurandir Mar-
tins Guimarães no município de são José do Goiabal, em atendimento 
à rede SUS – Tipo: Aceitação do preço oficial. Edital à disposição – 
www.saojosedogoiabal.mg.gov.br. são José do Goiabal, 06 de janeiro 
de 2022

3 cm -06 1577081 - 1

São Sebastião 
do Anta

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO - TORNA PÚBLICO 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2021. 
proc. n° 093/2021, Tp nº 007/2021. objeto: : seleção de empresa para 
prestar serviço com execução obra de Ampliação da escola Munici-
pal Judite Firmino – 06 de salas de Aula, para atender as necessidades 
da secretaria Municipal de educacao. Licitante: elci Barbosa de Bar-
ros eirelli- Me. cnpJ: 23.506.791/0001-21. Vigência: 14/12/2021 a 
14/08/2022. Valor: r$ 686.002,55 (seiscentos e oitenta e seis mil e dois 
reais e cinquenta e cinco centavos). o edital e seus anexos a disposição 
na Av: Jose Antonio santana, nº 555, centro, são sebastião do Anta. 
Telefone: (33)3315-7000. são sebastiao do Anta, 14 de dezembro de 
2021. osmaninho custodio de Melo - prefeito Municipal/// preFei-
TurA MunicipAL De sÃo seBAsTiAo Do AnTA/MG - extrato 
de contrato - Torna público extrato de contrato nº 059/2021. proc. n° 
099/2021, Disp. nº 008/2021. objeto: : Aquisição de um terreno com 
área de 1.064m², situado no Bairro Bela Vista, destinado a construção 
de uma Quadra poliesportiva, para atender as necessidades da secretaria 

 
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 3202201062006350211.
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EDITAL

RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 1/2020

A Prefeitura Municipal de Santa Vitória no uso de suas atribuições legais e nos termos do Edital

01/2020 do Concurso Público, torna público: I - o resultado dos recursos contra Classificação Preliminar, II

- o Resultado Final do Concurso Público, III - Ato de Convocação para realização da Prova Prática do cargo

de Operador de Máquinas Pesadas. A íntegra do resultado será publicada no endereço eletrônico

www.santavitoria.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

FÁBIO MACEDO BENÍCIO DE PAIVA

Secretaria de Fazenda e Planejamento Órgão Gerenciador

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


