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Órgão: Prefeituras/Estado de Minas Gerais/Prefeitura Municipal de Santa Vitória

EDITAL Nº 1/2020

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

FUNDEP, no uso de suas atribuições, tornam público resultado preliminar 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.
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Santa Rita de 
Ibitipoca

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 018/2021
o Município De sAnTA riTA De iBiTipocA/MG torna público 
para conhecimento dos interessados que na data de 07/10/2021 às 
9hs02min, fará realizar licitação na modalidade de pregão presencial 
para registro de preços nº 007/2021, cujo objeto é a aquisição de Gêne-
ros Alimentícios para a Merenda escolar. o edital está disponível na 
íntegra no site www.santaritadeibitipoca.mg.gov.br ou pelo e-mail pre-
feiturasantaritaibitipoca@hotmail.com. informações adicionais pelo 
telefone (32)3342-1221. santa rita de ibitipoca, 23 de setembro de 
2021. cristiane carla de Almeida – pregoeira.

3 cm -23 1535050 - 1

Santa Vitória

Prefeitura Municipal
 AVISO DE RESULTADO – 

concurso público nº 001/2020 - concurso de santa Vitória-MG, edital 
nº001/2020 - A prefeitura Municipal de santa Vitória e a Fundação de 
Desenvolvimento da pesquisa - FunDep, no uso de suas atribuições, 
tornam público resultado preliminar 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 -23 1535256 - 1

 EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2021 
processo Licitatório nº 093/2021 pregão eletrônico rp nº 
023/2021. Órgão Gestor: Município de santa Vitória, cnpJ nº 
18.457.226/0001-81. Fornecedor registrado MAnupA comercio, 
exportação. importação de equipamentos e Veículos Adaptados eireli, 
cnpJ: 03.093.776/0001-91. objeto: contratação de empresa especia-
lizada visando à aquisição de Veículos - Ambulâncias, modelo Tipo 
A – simples remoção, para atender às necessidades da rede pública 
de saúde, município de santa Vitória/MG. Valor: r$1.007.200,00. 
Validade:12 meses - de 23/09/2021 a 23/09/2022. Município de santa 
Vitória MG, em 24 de setembro de 2021 - FáBio MAceDo Bení-
cio De pAiVA - secretaria de Fazenda e planejamento - Órgão 
Gerenciador.
 eXTrATo conTrATo nº 042/2021, processo nº 093/2021, pre-
gão eletrônico nº 023/2021. Órgão contratante: Município de santa 
Vitória. contratados: MAnupA coMercio, eXporTAÇÃo. 
iMporTAÇÃo De eQuipAMenTos e VeícuLos ADApTADos 
eireLi; cnpJ: 03.093.776/0001-91. objeto do contrato: contratação 
de empresa especializada visando à aquisição de Veículos - Ambulân-
cias, modelo Tipo A – simples remoção, para atender às necessida-
des da rede pública de saúde, município de santa Vitória/MG. Valor: 
r$1.007.200,00. Vigência: 23/09/2021 a 23/09/2022. Dotação orça-
mentária: Ficha 127 Fr 100. publicação em acatamento ao art. 61, 
parágrafo único, da Lei 8.666/93.

5 cm -23 1534979 - 1

Santana do Paraíso

Prefeitura Municipal
AVISO ALTERAÇÃO DATA DE ABERTURA 

- TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 
 objeto: execução dos serviços e empregos dos materiais que farão 
parte das obras de pavimentação e drenagem pluvial das ruas Diamante 
– Trecho i e iA e Jaspe -Trecho i no município de santana do para-
íso/MG, em quantidades e condições estabelecidas no projeto básico 
– anexo i. em função da necessidade de publicação do arquivo no 
DOU, fica alterada a data de abertura para o dia 18/10/2021 às 10:00 
horas. retirada do edital no endereço eletrônico: www.santanadopara-
íso.mg.gov.br; informações complementares: (31)3251-5448. Gilberto 
Albertino ramos, secretário Municipal de obras, serviços urbanos e 
Meio Ambiente. santana do paraíso, 23/09/2021.

3 cm -23 1535030 - 1

AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 
objeto: execução dos serviços e empregos dos materiais que farão 
parte das obras de pavimentação Asfáltica em concreto Betuminoso 
usinado a Quente (c.B.u.Q) e drenagem da rua elias Matias e rua 
José Duarte, a serem executadas na cidade de santana do paraíso - MG. 
As intervenções propostas visam à melhoria na infraestrutura do Muni-
cípio de santana do paraíso, visto que o município necessita de vias 
com trafegabilidade e redes de drenagem para a comunidade existente, 
em quantidades e condições estabelecidas no projeto básico – anexo i. 
Abertura dia 14/10/2021 às 10:00 horas. retirada do edital no endereço 
eletrônico: ; informações complementares: (31)3251-5448. Gilberto 
Albertino ramos, secretário Municipal de obras, serviços urbanos e 
Meio Ambiente. santana do paraíso, 22/09/2021.

3 cm -23 1535006 - 1

Santos Dumont

Prefeitura Municipal
RETIFICAÇÃO PARCIAL DA PUBLICAÇÃO 

DO DIA 16 DE JULHO DE 2021
 referente à Dispensa 33-2021 – processo 93-2021– onde se lê: 1º “Dis-
pensa 33-2021 – processo 93-2021”, leia-se: “Dispensa 42-2021 – pro-
cesso 112-2021”, mantendo-se as demais especificações.Carlos Alberto 
de Azevedo – prefeito

2 cm -23 1535180 - 1

São Domingos 
do Prata

Prefeitura Municipal

 AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021. 
esta prefeitura comunica que encontra-se aberto o edital de licitação, 
na modalidade Tomada de preços nº 4/2021, objetivando a contratação 
de empresa para execução de obras de reforma em imóveis lotados no 
Departamento Municipal de saúde e Assistência social. os envelopes 
deverão ser entregues e protocolados até as 9:00h do dia 13/10/2021 
na sala de Licitações da prefeitura. A sessão para abertura dos enve-
lopes será no dia 13/10/2021, as 9:00h. cópia do edital disponível no 
site www.saodomingosdoprata.mg.gov.br. Mais informações no tel: 
(31)38561385. s.D.prata, 22/09/2021. Fernando rolla - prefeito

3 cm -23 1535299 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO. 
preGÃo eLeTrÔnico nº 38/2021. objeto: contratação de empresa 
para coleta e destinação final de resíduos infectantes. Sessão eletrônica 
no dia 07/10/2021, as 8:30h, na plataforma gov.br/compras. edital em 
www.saodomingosdoprata.mg.gov.br. informações no tel: (31)3856-
1385. são Domingos do prata, 23/09/2021. Fernando rolla - prefeito.

2 cm -23 1535380 - 1

São Francisco 
de Paula

Prefeitura Municipal

 PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO: 
CONTRATO Nº 0558.756-52, 

Objeto: Contrato de financiamento que entre si, fazem a Caixa Eco-
nômica Federal e o Município de são Francisco de paula- MG, desti-
nado ao apoio financeiro para o financiamento de despesas de capital, 
conforme plano de investimento com recursos do FinisA: programa 
de Financiamento à infraestrutura e ao saneamento. Valor do contrato: 
r$1.697.000,00 (um milhão seiscentos e noventa e sete mil reais). 
Vigência: 120 meses.

2 cm -23 1535281 - 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 empresa 3D Topografia e Locações de Equipamentos Ltdaapre-
sentou recurso. são Gonçalo do rio Abaixo.

2 cm -23 1535113 - 1

AVISO DE INTENÇÃO: 
Adesão a Ata de registro de preços, referente pregão presencial n.º 
003/2021 do cispAr - consorcio intermunicipal de Desenvolvimento 
sustentável do Alto paranaíba. A prefeitura Municipal de são Gonçalo 
do rio Abaixo/MGtorna público o interesse em aderir à Ata de registro 
de preços, processo Licitatório 003/2021 - rp n.º 003/2021 do cis-
pAr - consorcio intermunicipal de Desenvolvimento sustentável do 
Alto paranaíba, visando para contratação de empresa especializada 
na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia (...)”, con-
forme especificações descritas no processo correspondente e condições 
registradas na Arp, no valor total de r$ 7.498.704,78 (sete milhões, 
quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e quatro reais e setenta e 
oito centavos), Fornecedor: objetiva projetos e serviços Ltda. cnpJ: 
19.231.266/0001-73.

3 cm -23 1535175 - 1

São Gonçalo 
do Sapucaí

Prefeitura Municipal

CHAMAMENTO PÚBLICO - 
o departamento de licitações torna público que processo Licitató-
rio nº 0079/2021 - inexigibilidade 02/2021 objeto: contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço móvel de transferên-
cia de pacientes, mediante utilização de ambulância de suporte avan-
çado tipo UTI, integrada com profissionais e dotada de equipamentos e 
materiais necessários, para atender as demandas do Município de são 
Gonçalo do sapucaí - MG / poder executivo: Abertura: 24/09/2021 - 
09:30. Demais informações através do site www.saogoncalodosapucai.
mg.gov.br ou pelo telefone (035) 3241-1500. Brian Mendes Drago – 
prefeito Municipal.

3 cm -23 1535349 - 1

São Gotardo

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO: 

processo Licitatório nº. pmsg/cpl/167/2021. pregão presencial de 
registro de preço nº. 092/2021. objeto: “contratação de empresa 
especializada no fornecimento de produtos de higiene pessoal, a 
serem distribuídos por kits, às pessoas atendidas pela secretaria 
De Desenvolvimento social do Município de são Gotardo/MG”. 
protocolo dos envelopes e credenciamento até dia 22/10/2021 até 
às 12h:45min e abertura dos envelopes: a partir das 12h: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, 23 
de setembro de 2021. prefeita Municipal: Denise Abadia pereira 
oliveira.

3 cm -23 1535483 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
processo Licitatório nº. pmsg/cpl/166/2021. pregão presencial de 
registro de preço nº. 091/2021. objeto: contratação de empre-
sas para fornecimento de materiais, acessórios de equipamentos 
do bloco cirúrgico e instrumentais cirúrgicos para atender o Hos-
pital Municipal do Município de são Gotardo/MG”. protocolo dos 
envelopes e credenciamento até dia 21/10/2021 até às 12h:45min 
e abertura dos envelopes: a partir das 12h:45min na sala do depar-
tamento de licitação. o edital poderá ser obtido no site www.sao-
gotardo.mg.gov.br. esclarecimentos: (34) 3671-7127, email: licita-
cao@saogotardo.mg.gov.br. são Gotardo, 23 de setembro de 2021. 
prefeita Municipal: Denise Abadia pereira oliveira.

3 cm -23 1535482 - 1

São João Del-Rei

Consórcio Intermunicipal de Gestão 
e Desenvolvimento Sustentável 

das Vertentes - CIGEDAS
CONCORRENCIA PÚBLICA N. 001/2021

o ciGeDAs Vertentes, situado a rua celso Assunção, nº 09, Bairro 
colônia do Marçal, são João Del rei/MG, cep 36.302-084, cnpJ sob 
o nº 18.773.785/0001-09, TornA pÚBLicA a AnuLAÇÃo do pro-
cesso de Licitação nº 024/2021 na modalidade concorrência pública nº 
001/2021 sob o sistema de registro de preços para a futura e eventual 
execução de obras e serviços de engenharia elétrica, para a cons-
trução de extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública, 
Melhoria e Ampliação do índice de iluminamento de Vias públicas 
dos Municípios que compõem o CIGEDAS, na forma das especifica-
ções contida no instrumento convocatório, nos termos do art. 49 da Lei 
nº 8666/1993 e da súmula 473 do supremo Tribunal Federal. Higino 
Zacarias de sousa – presidente.

3 cm -23 1535233 - 1

São João do 
Manhuaçu

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 0541/2021 

A prefeitura Municipal de são João do Manhuaçu através de seu pre-
goeiro, torna público a abertura do processo Licitatório nº 0120/2021, 
na forma presencial, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, 
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condi-
ções fixadas no instrumento convocatório. Objeto: aquisição de equi-
pamentos médico - hospitalares. sessão dia: 06/10/2021 ás 09h00min. 
pregoeiro- álvaro schiavo de paula.

2 cm -23 1535141 - 1

São João do Pacuí

Prefeitura Municipal
 PP Nº 032/2021 -

 altera dada sessão. preGÃo presenciAL nº032/2021, processo 
076/2021. objeto: registro De preços para contratação De Microem-
presas e empresas De pequeno porte ou equiparadas para Aquisi-
ção De Generos Alimenticios pereciveis e não pereciveis Destinados 
As secretarias Municipais. sessão: 07/10/2021as 08:00 (oito horas). 
informações: e-mail: licitacao@saojoaodopacui.mg.gov.br; site: http:// 
www.saojoaodopacui.mg.gov.br/ Tel: (38) 3228-91-10.prefeitura 
Municipal de são João do pacuí – MG https://www.saojoaodopacui.
mg.gov.br

2 cm -23 1535287 - 1

São José da Barra

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE ADITIVO

Quarto Aditivo do contrato nº. 0159/2020 referente à Tomada de preço 
nº. 007/2020, Processo Licitatório nº. 060/2020 firmado com a empresa 
consTruTorA sAnTiAGo LTDA que tem por objeto a “cons-
trução de uma pista de caminhada que interligará os bairros centro e 
Furnas”, onde fica prorrogado o prazo para a execução dos serviços 

para mais 200 dias, com vencimento em 24/01/2022, e fica prorro-
gada a vigência do contrato para mais 150 dias, com vencimento em 
20/02/2022. são José da Barra/MG, 24/09/2021. paulo sérgio Leandro 
de oliveira - prefeito Municipal.

3 cm -23 1535053 - 1

São Lourenço

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

 AVISO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 035/2021, 
objeto: registro de preços de contêineres de lixo de 1.000 litros. Data: 
07/10/2021 às 10:00h. edital na íntegra disponível nos sites www.saae-
saolourenco.mg.gov.br e www.comprasnet.gov.br

1 cm -23 1535182 - 1

São Sebastião da 
Vargem Alegre

Prefeitura Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 085/2021 – 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2021
 – torna publico a realização do processo licitatório n.º 085/2021 – pre-
gão presencial n.º 045/2021, constitui objeto do presente a contratação 
de empresa para fornecimento e instalação de vidros para prédio do 
crAs - centro de referencia de Assistência social. Abertura dos enve-
lopes: 06/10/2021 às 09:00 hs. edital na prefeitura Municipal das 08:00 
às 11:00hs e 12:00 às 16:00 em dias úteis. Arcedino José de Almeida 
– prefeito Municipal.

2 cm -23 1535092 - 1

São Sebastião 
do Rio Verde

Prefeitura Municipal
 PROCESSO Nº 0085/2021 – INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 
A prefeitura Municipal de são sebastião do rio Verde – MG, torna 
público que está promovendo cHAMAMenTo pÚBLico de peque-
nos produtores rurais, na condição de integrantes da “Agricultura 
Familiar”, para fazerem suas inscrições junto à prefeitura Municipal, 
na sala das Licitações, no período do dia 13 à 20 de outubro de 2021, 
no horário de 09h às 11:30h, seM cAráTer De eXcLusiViDADe, 
para fornecimento de gêneros alimentícios para as unidades escolares 
do Município, conforme dispõe a resolução cD/FnDe nº 38/2009, as 
Leis nº 11.947/2009 e nº 8.666/93, no que couber, e nas condições. 
credenciamento: 21/10/2021 às 09:00 horas. processo Licitatório nº 
0100/2021 – Tomada de preços nº 002/2021 – A prefeitura Munici-
pal de são sebastião do rio Verde – MG, pela cpL, torna público que 
iniciou processo de licitação para contratar empresa para executar o 
seguinte objeto: contratação de empresa para executar a terceira etapa 
de serviços com fornecimento de materiais na reforma do prédio da 
escola Municipal Arco iris de são sebastião do rio Verde. LocAL: 
rodovia MG 350, s/n, limite do Município de são sebastião do rio 
Verde com pouso Alto. LATiTuTe: 22° 12’ 53’‘ LonGiTuDe: 44° 
58’ 31” ArT Do proJeTo, Termo de referência nº 6103148, de 
25/06/2020, enGenHeiro: ricardo Augusto pinto costa creA/
MG 37.421/D.sessão pública para entrega dos envelopes e julgamento 
dia20/10/2021, às 9h (nove horas). Visita Técnica: entre os dias 14 e 15 
de outubro com início às 9h. o edital está disponível no site: www.sao-
sebastiaodorioverde.mg.gov.br – informações pelo e-mail: pmssrv@
yahoo.com.br ou pelo telefone: (35) 3364.1144. reginaldo ribeiro 
chagas – presidente da cpL.

6 cm -23 1535222 - 1

São Tiago

Prefeitura Municipal
PROC. 082/2021 – ADESÃO 003/2021

objeto: adesão à Ata de registro de preços nº 013/2021 do pre-
gão eletrônico - srp nº 006/2021 – proc. 23034001405/2021-14 
do FnDe para aquisição de um ônibus rural escolar – ore 3. Valor 
total: r$317.900,00. Detentora da Ata: Man Latin América indústria e 
comércio de Veículos Ltda – cnpJ: 06.020.318/0001-10. são Tiago, 
23/09/21. Alexandre n. A. Vivas – pref. Municipal.

2 cm -23 1535406 - 1

Sapucaí-Mirim

Prefeitura Municipal
 TOMADA DE PREÇO Nº 010/2021,

 torna público que fará realizar no dia 13/10/2021, as 09h00min, na 
sala de licitações da prefeitura Municipal, sito a rua Vasco Gusmão 
Martins, nº 108, centro, sapucaí-Mirim - MG, a abertura do processo 
Licitatório nº 164/2021, Tomada de preços nº 010/2021. objeto: con-
tratação de empresa para execução de obra fundação e estrutura em 
tubo galvanizado: escavação manual de vala, fornecimento de concreto 
estrutural, tubo aço galvanizado com costura classe media e pintura 
anticorrosiva(ao lado da igreja Matriz), sapucaí-Mirim/MG. edital 
e maiores informações: Fone (35) 3655-1005 ou no endereço supra-
mencionado/site www.sapucaimirim.mg.gov.br. sapucaí-Mirim, 23 de 
setembro de 2021. nilson Gonçalves Trindade – prefeito. silvia regina 
dos santos Barreira – presidente da comissão de Licitação. 

3 cm -23 1535201 - 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 3202109232010070211.


