
Minas Gerais  diário do executivo terça-feira, 07 de Março de 2023 – 15 
AVISO DE RATIFICAÇÃO: DISPENSA N. 013/2023

 objeto –contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento, atra-
vés de termodestruição e dar destino final às cinzas dos resíduos de 
serviços de saúde, gerados por postos de saúde, hospitais, policlíni-
cas, laboratórios, etc., gerenciados pela prefeitura municipal/vigilância 
sanitária/secretaria de saúde e coleta, transporte e destinação de pilhas e 
baterias, do departamento municipal de agricultura. empresa: Limpim 
Serviços Ambientais Ltda., CNPJ n.º 18.800.203/0001-28.; Valor de R$ 
17.514,00 (dezessete mil quinhentos e catorze reais). Prazo: 02/03/2023 
a 02/03/2024.

3 cm -06 1757629 - 1

Senhora do Porto

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023

 processo Licitatório nº 004/2023 - resposta a recurso – A comis-
são de Licitação recebe e o secretário Municipal de Administração dá 
provimento ao recurso interposto pela empresa claudio Gonçalves dos 
santos 78264820620, declarando habilitada. o inteiro teor da resposta 
encontra-se disponíveis na plataforma www.portadecompraspublicas.
com.br. informações complementares, pelo telefone 33-34241250. 
em 06 de março de 2023 – Deisiane Miranda nunes – pregoeira 
Municipal.
preGÃo eLeTrÔnico nº 002/2023 – processo Licitatório nº 
004/2023 - resposta a recurso – A comissão de Licitação recebe e 
o secretário Municipal de Administração nega provimento ao recurso 
interposto pela empresa Mais esportes comércio de Artigos esportivos 
Ltda, declarando inabilitada. o inteiro teor da resposta encontra-se dis-
poníveis na plataforma www.portadecompraspublicas.com.br. informa-
ções complementares, pelo telefone 33-34241250. em 06 de março de 
2023 – Deisiane Miranda nunes – pregoeira Municipal.

4 cm -06 1757675 - 1

Sericita

Prefeitura Municipal
PREGÃO Nº 05/2023

o Município de sericita/MG, torna público a realização do pregão 
nº 05/2023. Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios 
diversos destinados aos diversos setores administrativos. sessão dia 
21/03/2023, às 9:00h. edital disponível a partir desta data através do 
site da Prefeitura de Sericita/MG e no endereço eletrônico: contato@
sericita.mg.gov.br. Filipe Luan Barros reis, pregoeiro Municipal 
- sericita/MG.

2 cm -06 1757268 - 1

Sete Lagoas

Câmara Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023

Tomada de preço - o poder Legislativo de sete Lagoas/MG, torna 
público que está realizando licitação pública na modalidade Tomada 
de Preço nº 01/2023, cujo objeto é a contratação de agência de publici-
dade. o edital está a disposição na Diretoria de Licitações, sito a rua 
Domingos L’ouverture nº 335, bairro são Geraldo, sete Lagoas/MG, 
no horário de 8 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, a partir do dia 08/03/2023, 
podendo ser retirado no site oficial da Câmara – www.camarasete.
mg.gov.br - ou solicitado através do e-mail victoria.licitacao@cama-
rasete.mg.gov.br. os envelopes deverão ser protocolados até às 9 horas 
do dia 10.04.2023, na Secretaria Geral. Informações pelo telefone (31) 
3779-6366. sete Lagoas, 03 de março de 2023. Victória Maria ribeiro 
carvalho. Assistente de Licitações.

3 cm -06 1757561 - 1

Tapira

Prefeitura Municipal
ABERTURA DE LICITAÇÃO: 

 RETIF. PREGÃO ELETRÔNICO. Nº 09.0010/2023 
 objeto: registro de preços para aquisição futura e eventual de combus-
tíveis, para abastecimento dos veículos pertencentes à frota municipal, 
conveniados e contratados, por um período de 12 (doze) meses. Aber-
tura: 17/03/2023 às 09:h00min. Tipo: Menor preço por item. Maura 
Assunção de Melo pontes – prefeita Municipal – 06/03/2023.

2 cm -06 1757604 - 1

NOTIFICAÇÃO
 ilustríssima senhora:  o Município De TApirA/MG, na forma do 
artigo 31, § 1°, da Lei n° 13.465/17, através da secretaria Municipal 
de obras e serviços públicos, neste ato representada pelo seu titular 
João Batista credson Ferreira, vem por meio da presente noTiFicAr 
a senhora Maria do Desterro, os interessados ausentes e desconheci-
dos, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data da publicação desta Notificação, referente 
ao procedimento administrativo de regularização Fundiária urbana – 
reurb, previsto na Lei nº 13.465/17, que foi instaurado por decisão da 
excelentíssima senhora prefeita, visando regularizar o “núcleo urbano 
informal consolidado” denominado Torga couto.
conforme consta dos autos do processo administrativo nº 01/2023 e 
da matrícula imobiliária nº 14.257, registro anterior 14.253,13.417. 
Data 19/05/1961.circunscrição, sede de Tapira/MG atrás da capelinha 
Velha, a senhora é notificada na qualidade de proprietária do terreno 
onde está inserido um dos imóveis localizados no “núcleo urbano infor-
mal consolidado”. 
A impugnação deverá ser devidamente motivada e deverá ser apresen-
tada na secretaria Municipal de obras e serviços públicos.
Se a impugnação for infundada ou não for apresentada pela Notificada, 
haverá o prosseguimento do procedimento de regularização Fundiária 
urbana – reurb do mencionado “núcleo urbano informal consolidado”, 
para evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano e na defesa 
dos direitos dos ocupantes, inclusive com a entrega de títulos de “legi-
timação fundiária” ou “legitimação de posse”.
A impugnação será acolhida se houver decisão judicial específica que 
impeça a análise, aprovação e registro da regularização fundiária, nos 
termos do artigo 74, da Lei nº 13.465/17.

reserva-se a Administração o direito de pleitear judicialmente em face 
dos eventuais responsáveis pela implantação do “núcleo urbano infor-
mal consolidado” indenizações pelas despesas com a regularização, 
conforme artigo 14, §2º, da Lei nº 13.465/17.

Tapira, 28 de fevereiro de 2023. 
João Batista credson Ferreira.

secretário Muncipal de obras e serviços públicos.
8 cm -06 1757478 - 1

Tiros

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

o Município de Tiros torna pública a Tomada de preços nº 02/2023. 
objeto: contratação de empresa para execução de construção de quadra 
esportiva, conforme Termo de Convênio de Saída nº 1261000901/2022 
- SEE, firmado com Prefeitura Municipal de Tiros. Data de abertura 
dos envelopes será dia 22/03/2023 às 09h00min. o edital completo e 
mais informações poderão ser obtidos na sede da prefeitura Municipal 
de Tiros, na Praça Santo Antônio, nº 170, Centro. Telefone: (34) 3853-
1221/1102 e endereço eletrônico: www.tiros.mg.gov.br.

2 cm -06 1757690 - 1

ALTERAÇÃO DA DATA DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 03/2023

o Município de Tiros torna pública a alteração da data do pregão ele-
trônico nº 03/2023. objeto: Aquisição de veículo tipo van, zero km, com 
capacidade mínima de 15 lugares para passageiros, mais 01 lugar para 
motorista, conforme Convênio nº 1261002495/2022/SEE, para atender 
às necessidades da secretaria Municipal de educação do Município de 
Tiros, que ocorrerá exclusivamente em ambiente eletrônico, na internet, 
no endereço: https://licitanet.com.br/. nova data será dia 23/03/2023, 
às 09h00min. o edital completo e mais informações poderão ser obti-
dos na sede da prefeitura Municipal de Tiros, na praça santo Antônio, 
nº 170, Centro. Telefone: (34) 3853-1221, endereço eletrônico: www.
tiros.mg.gov.br e site: https://licitanet.com.br/.

3 cm -06 1757558 - 1

Tocos do Moji

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 024/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 (SRP)
objeto: referente ao registro de preços para futura Aquisição de Deri-
vados de petróleo e contratação para prestação de eventuais serviços 
de consertos e Trocas de pneus, Troca de Óleo, Lavagens e engraxa-
das para manutenção da frota de veículos leves e pesados dos Depar-
tamentos da prefeitura Municipal de Tocos do Moji- MG, conforme 
especificado no anexo I do Edital. A sessão com entrega e abertura dos 
envelopes será no dia 21 de março de 2023, até às 09h: 30min. cre-
DENCIAMENTO; às 09h: 30min. INÍCIO DO CERTAME. O edital e 
maiores informações estão disponíveis na sede da prefeitura Municipal 
sito à rua Antonio Mariano da silva, nº 36 – centro – e pelo site www.
tocosdomoji.mg.gov.br – Givanildo José da Silva (Prefeito Municipal) 
– Edilson Rosa Alves (Pregoeiro).

3 cm -06 1757911 - 1

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2023.
contratante: prefeitura Municipal de Tocos do Moji. contratada: 
MÉriTo - consuLToriA AssessoriA ocupAcionAL e ser-
ViÇos eireLi. objeto: contratação de empresa especializada em ser-
viços de segurança e saúde do Trabalho para consultorias e assessoria 
na implantação de gestão dos eventos ssT para cumprir determinações 
da portaria 8373/2014 bem como elaboração do LTcAT, pcMso, prG 
E PPPs e laudos extemporâneos, para atender o Departamento de 
recursos Humanos no Município de Tocos do Moji- MG. Valor do 
Contrato: R$ 16.797,00 (dezesseis mil setecentos e noventa e sete 
reais), sendo pago R$1.527,00 (um mil quinhentos e vinte e sete reais) 
por mês. Vigência: 07/02/2023 a 31/12/2023. Signatários: Givanildo 
José da Silva (Prefeito Municipal), Sergio Henrique dos Santos – Sócio 
Administrador. eXTrATo Do TerMo De conTrATo nº 022/2023. 
contratante: prefeitura Municipal de Tocos do Moji. contratada: sis-
TeMA inForMáTicA coMÉrcio iMporTAÇÃo e eXporTA-
ÇÃo LTDA. objeto: contratação para aquisição de computadores 
incluindo todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabeleci-
das neste instrumento para suprir as necessidades dos Departamentos 
da prefeitura Municipal de Tocos do Moji- MG, conforme Adesão a Ata 
de registro de preços da prefeitura Municipal de poços de caldas- MG. 
Valor do Contrato: R$ 100.159,80 (cem mil cento e cinquenta e nove 
reais e oitenta centavos). Vigência: 08/02/2023 a 07/02/2024. Signatá-
rios: Givanildo José da Silva (Prefeito Municipal), Alexandre de Souza 
Teixeira – sócio Administrador. eXTrATo Do TerMo De con-
TrATo nº 023/2023. contratante: prefeitura Municipal de Tocos do 
Moji. contratada: FrAncine roDriGues LiMA De MorAis 
09363391604. objeto: contratação de DJ para realização de shows nas 
festividades tradicionais e culturais de carnaval no Município de Tocos 
do Moji- MG. Valor do Contrato: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Vigên-
cia: 13/02/2023 a 13/05/2023. signatários: Givanildo José da silva 
(Prefeito Municipal), Francine Rodrigues Lima de Morais – Proprietá-
ria. eXTrATo Do TerMo De conTrATo nº 024/2023. contra-
tante: prefeitura Municipal de Tocos do Moji. contratada: DAnieL 
pADuAn DuArTe noVAes 07730262665. objeto: contratação de 
show, artista musical da cantora roberta cadan, para apresentação nas 
festividades tradicionais e culturais de carnaval, no Município de Tocos 
Do Moji- MG. Valor do Contrato: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 
Vigência: 13/02/2023 a 13/05/2023. Signatários: Givanildo José da 
Silva (Prefeito Municipal), Daniel Paduan Duarte Novaes – Proprietá-
rio. eXTrATo Do TerMo De conTrATo nº 025/2023. contra-
tante: prefeitura Municipal de Tocos do Moji. contratada: TATiAne 
MAnDu siLVA 32567074830. objeto: contratação de artista musical 
para apresentação nas festividades tradicionais e culturais de carnaval, 
no município nos dias 18 e 20 de fevereiro de 2023, sábado e segunda 
feira, apresentação da Banda Kuba Libre no Município de Tocos do 
Moji- MG. Valor do Contrato: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). 
Vigência: 13/02/2023 a 13/05/2023. Signatários: Givanildo José da 
Silva (Prefeito Municipal), Tatiane Mandu Silva – Proprietário. 
eXTrATo Do TerMo De conTrATo nº 026/2023. contratante: 
prefeitura Municipal de Tocos do Moji. contratada: MicHeL FrAn-
cisco inez 08040651603. objeto: contratação de artista musical 
para apresentação nas festividades tradicionais e culturais de carnaval, 
no município no dia 21 de fevereiro de 2023, terça feira, apresentação 
do cantor Michel Falcão no Município de Tocos Do Moji- MG. Valor 
do Contrato: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Vigência: 13/02/2023 a 
13/05/2023. Signatários: Givanildo José da Silva (Prefeito Municipal), 
Michel Francisco inez – proprieTário. eXTrATo Do TerMo 
De conTrATo nº 027/2023. contratante: prefeitura Municipal de 
Tocos do Moji. contratada: 49.106.314 WeLLinGTon BernAr-
Des GArciA. objeto: contratação de artista musical DJ, para apresen-
tação nas festividades tradicionais e culturais de carnaval, no município 
no dia 18 de fevereiro de 2023, sábado, apresentação Do DJ WeLL, no 
Município de Tocos do Moji- MG. Valor do Contrato: R$ 6.000,00 (seis 
mil reais). Vigência: 13/02/2023 a 13/05/2023. Signatários: Givanildo 
José da Silva (Prefeito Municipal), Wellington Bernardes Garcia – Pro-
prietário. eXTrATo Do TerMo De conTrATo nº 031/2023. 
contratante: prefeitura Municipal de Tocos do Moji. contratada: 
49.106.314 MeTA TreinAMenTos e consuLToriA LTDA. 

objeto: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de Treinamentos De Atendimento pré-Hospitalar - ApH, aos fun-
cionários da Rede Municipal De Saúde (Equipe De Enfermagem e 
Motoristas) de Tocos do Moji – MG. Valor do Contrato: 12.673,00 
(doze mil seiscentos e setenta e três reias). Vigência: 23/02/2023 a 
31/12/2023. Signatários: Givanildo José da Silva (Prefeito Municipal), 
simone Alessandra rodrigues silveira Junqueira – sócia Administra-
dora. eXTrATo Do priMeiro TerMo De prorroGAÇÃo Ao 
conTrATo nº 006/2022. contratante: prefeitura Municipal. contra-
tada: Bcn MonToni serVicos MeDicos e ADMinisTrATi-
Vos. objeto: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médico Generalista e Médico pediátrico na unidade Básica de 
saúde em atendimento a solicitação do Departamento de saúde da pre-
feitura Municipal de Tocos do Moji- MG. Valor da prorrogação: r$ 
470.640,00 (quatrocentos e setenta mil seiscentos e quarenta reais) 
sendo, R$ 1.265,00 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais) por dia 
técnica trabalhada para médico generalista e R$ 1.740,00 (um mil e 
setecentos e quarenta reais) por dia técnica trabalhada para médico 
pediátrico. Vigência: 20/01/2023 até 20/01/2024. Signatários: Giva-
nildo José da Silva (Prefeito Municipal), Bruno Cesar Nogueira Mon-
toni – sócio – empresário. eXTrATo Do priMeiro TerMo De 
prorroGAÇÃo Ao conTrATo nº 030/2022. contratante: prefei-
tura Municipal. Contratada: BRASIL NETWORKS LTDA – ME. 
objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de 
todos os materiais e equipamentos necessário, para serviços de teleco-
municação celular no Distrito do sertão da Bernardina, da prefeitura 
Municipal de Tocos do Moji- MG. Valor da prorrogação: r$ 16.600,80 
(dezesseis mil seiscentos reais e oitenta centavos) sendo, R$ 1.383,40 
(um mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) por mês 
trabalhado. Vigência: 24/02/2023 até 23/02/2024. Signatários: Giva-
nildo José da Silva (Prefeito Municipal), Rodrigo Santiago Lopes – 
sócio Administrador. eXTrATo Do priMeiro TerMo De pror-
roGAÇÃo Ao conTrATo nº 032/2022. contratante: prefeitura 
Municipal. contratada: porTo seGuro ciA De seGuros 
GerAis. objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de 
seguro da frota de veículos dos Departamentos de saúde, obras e Assis-
tência Social da Prefeitura Municipal de Tocos do Moji- MG. Valor da 
Prorrogação: R$ 16.600,80 (dezesseis mil seiscentos reais e oitenta 
centavos) sendo, R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais). 
Vigência: 25/02/2023 a 24/02/2024. Signatários: Givanildo José da 
Silva (Prefeito Municipal), Roberto de Souza Dias – Procurador e 
neide oliveira souza - procuradora. eXTrATo DA ATA De reGis-
Tro De preÇos nº 018/2023. contratante: prefeitura Municipal de 
Tocos do Moji- MG. Contratada: FORTPRINT EQUIPAMENTOS E 
supriMenTos De inForMáTicA LTDA- Me. objeto: contrata-
ção de empresa especializada para Locação de impressoras Multifun-
cionais com fornecimento de Suprimentos (Sistema de Comodato), e 
serviços de impressão das impressoras do Município com forneci-
mento de suprimentos e manutenção preventiva e corretiva para manu-
tenção dos Departamentos da prefeitura Municipal de Tocos do Moji- 
MG. Valor do Contrato: R$ 123.840,00 (cento e vinte e três mil 
oitocentos e quarenta reias). Vigência: 09/02/2023 a 08/02/2024. Signa-
tários: Givanildo José da Silva (Prefeito Municipal) Olívio Afonso Dias 
Franco – proprietário. eXTrATo DA ATA De reGisTro De pre-
Ços nº 019/2023. contratante: prefeitura Municipal de Tocos do 
Moji- MG. contratada: JArBAs DeLFino pereirA. objeto: con-
tratação de empresa para prestação de serviços especializado de 
equipe de Apoio para organização nos eventos Tradicionais e cultu-
rais do Município, e organização de jogos de futebol amador para 
manutenção do Departamento de cultura da prefeitura Municipal de 
Tocos do Moji- MG. Valor do Contrato: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil 
reias). Vigência: 09/02/2023 a 08/02/2024. Signatários: Givanildo José 
da Silva (Prefeito Municipal) Jarbas Delfino Pereira – Empresário. 
eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇos nº 020/2023. con-
tratante: prefeitura Municipal de Tocos do Moji- MG. contratada: 
MAríLiA Do couTo MoreirA MeireLes – Me. objeto: contra-
tação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte 
escolar terceirizado, para uso do Departamento de educação do Muni-
cípio de Tocos do Moji- MG. Valor do Contrato: R$ 147.600,00 (cento 
e quarenta e sete mil e seiscentos reais). Vigência: 13/02/2023 a 
12/02/2024. Signatários: Givanildo José da Silva (Prefeito Municipal) 
Marília do couto Moreira Meireles – Me – proprietária. eXTrATo 
DA ATA De reGisTro De preÇos nº 021/2023. contratante: pre-
feitura Municipal de Tocos do Moji- MG. contratada: AuTo ViAÇÃo 
BorDA DA MATA LTDA – Me. objeto: contratação de empresa espe-
cializada em prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, 
para uso do Departamento de educação do Município de Tocos do 
Moji- MG. Valor do Contrato: R$ 253.700,00 (duzentos e cinquenta e 
três mil e setecentos reais). Vigência: 13/02/2023 a 12/02/2024. Signa-
tários: Givanildo José da Silva (Prefeito Municipal) Alessandro Apare-
cido pereira – sócio/Administrador. eXTrATo DA ATA De reGis-
Tro De preÇos nº 022/2023. contratante: prefeitura Municipal de 
Tocos do Moji- MG. contratada: AGÊnciA De TurisMo BorDA-
MATense LTDA. objeto: contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, para uso do 
Departamento de educação do Município de Tocos do Moji- MG. Valor 
do Contrato: R$ 89.390,00 (oitenta e nove mil trezentos e noventa 
reais). Vigência: 13/02/2023 a 12/02/2024. Signatários: Givanildo José 
da Silva (Prefeito Municipal) Francisco José Pereira – Sócio/
Administrador.
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Toledo

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO PREGÃO SC Nº 003/2023

o Município de Toledo/MG torna público o extrato de julgamento do 
processo Licitatório nº 011/2023, modalidade pregão sc nº 003/2023 
- edital nº 006/2023. objeto: contratação de pessoa Física ou Jurídica 
para prestação de serviços diversos, destinados às diversas secretarias 
do Município de Toledo/MG. Data do Julgamento: 01/03/2023. Vence-
doras: elcio da silva cabral 08458603640 - cnpJ: 40.860.535/0001-57. 
Valor Total de R$ 100.000,00 (cem mil reais); Flaviano Pereira Lima, 
CNPJ: 19.804.069/0001-04. Valor Total de R$ 45.600,00 (qua-
renta e cinco mil e seiscentos reais); Joana Darque Terra - CNPJ: 
28.019.287/0001-10, Valor Total de R$ 88.900,00 (oitenta e oito mil e 
novecentos reais); Nilson de Souza Alves - CNPJ: 27.164.248/0001-44, 
Valor Total de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais); Tha-
mires Moreira Borges - cnpJ: 29.314.514/0001 – 01. Mais informa-
ções, pelo e-mail: licitacaotoledomg@gmail.com. Toledo/MG, em 
06/03/2023. edio Donizeti Leme - prefeito Municipal.
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 REAGENDAMENTO DO PREGÃO SC Nº 03/2023 
o Município de Toledo/MG, através da comissão permanente de Lici-
tações, torna público que receberá a documentação para o credencia-
mento à participação no processo Licitatório nº 011/2023, modalidade 
pregão sc nº 03/2023 - edital nº 06/2023. objeto: contratação de pes-
soa Física ou Jurídica para prestação de serviços diversos, destinados 
as diversas secretarias do Município Toledo/MG, e que a abertura das 
propostas e análise de documentação está reagendada para às 14h00min 
do dia 01/03/2023, em sua sede: rua papa João paulo ii, nº 870, JD do 
Lago, Toledo/MG. Mais informações pelo telefone: (35) 3436-1219, 
com Marcella L. G. Lopes - presidente c. M. L.

3 cm -06 1757555 - 1

RESULTADO DO JULGAMENTO DA 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 

o Município de Toledo/MG torna público o extrato de julgamento, do 
Processo Licitatório nº 004/2023, Modalidade Concorrência Pública nº 
002/2023, edital nº 002/2023. objeto: contratação de pessoa Jurídica 
do ramo de construção civil para a finalização da quadra esportiva no 
Bairro dos pereiras conforme detalhamento Anexo ao edital da con-
corrência Pública nº 002/2023. Data do julgamento: 17/02/2023. Ven-
cedora: Y.F.c construções Ltda - cnpJ nº 15.186.965/0001-98. Valor 
Total: De R$ 96.352,23 (noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e dois 
reais e vinte e três centavos). Mais informações pelo e-mail: licitacao-
toledomg@gmail.com.

ADJuDicAÇÃo e HoMoLoGAÇÃo DA concorrÊnciA nº 
002/2023. o Município de Toledo/MG torna público o Termo de Adju-
dicação e Homologação, do processo Licitatório nº 004/2023, modali-
dade Concorrência Pública nº 002/2023, Edital nº 002/2023. Objeto: 
Contratação de Pessoa Jurídica do ramo de construção civil para a fina-
lização da quadra esportiva no Bairro dos pereiras conforme detalha-
mento Anexo ao Edital da Concorrência Pública nº 002/2023. Data do 
julgamento: 17/02/2023. Vencedora: Y.F.c construções Ltda, cnpJ nº 
15.186.965/0001-98. Valor Total de R$ 96.352,23 (noventa e seis mil, 
trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos). Data da Adju-
dicação e Homologação: 06/03/2023. Mais informações, e-mail: licita-
caotoledomg@gmail.com. Toledo/MG, em 06/03/2023.
eXTrATo De conTrATo DA concorrÊnciA nº 002/2023. 
o Município de Toledo/MG torna público o extrato do contrato do 
Processo Licitatório nº 004/2023, modalidade Concorrência Pública 
nº 002/2023, edital nº 002/2023. objeto: contratação de pessoa Jurí-
dica do ramo de construção civil para a finalização da quadra espor-
tiva no Bairro dos pereiras conforme detalhamento Anexo ao edital. 
contratada: Y.F.c construções Ltda, cnpJ nº 15.186.965/0001-98. 
Valor Total de R$ 96.352,23 (noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e 
dois reais e vinte e três centavos). Nº do Contrato: 007/2023. Vigência 
Inicial: 07/03/2023. Vigência Total: 12 meses. Mais informações pelo 
e-mail: licitacaotoledomg@gmail.com.

8 cm -06 1757694 - 1

PREGÃO RP Nº 02/2023 
o Município de Toledo/MG, através da comissão permanente de Lici-
tações, torna público que fará realizar às 09h30min do dia 20/03/2023, 
em sua sede, a habilitação para o processo Licitatório nº 009/2023, 
modalidade pregão rp nº 02/2023, edital nº 05/2023. objeto: registro 
de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos destinados 
a manutenção dos serviços da saúde do Município de Toledo/MG. o 
edital está à disposição dos interessados através do e-mail: licitacaoto-
ledomg2@gmail.com, com Marcella L.G. Lopes - Presidente C. M. L.

2 cm -06 1757709 - 1

Três Corações

Prefeitura Municipal
AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO. 

PREGÃO PRESENCIAL: N.º012/2023.
Processo: 032/2023. Objeto: aquisição de vasos de flores para secre-
taria municipal de educação. O município de três corações/prefeitura 
municipal de três corações, com sede na av. Brasil, n.º 225, bairro jar-
dim américa, cep 37.410-900,torna pública a licitação na modalidade 
pregão presencial. Data de abertura dos envelopes: dia 24 de março de 
2023 as 09:30h. endereço: av. Brasil, n.º 225 – jardim américa/ depar-
tamento de licitação. sob a responsabilidade da secretaria municipal de 
educação , conforme lei federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e alterações, 
lei n.° 10.520/02 e pelas demais condições fixadas neste edital. O edital 
completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos 
deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do 
site www.trescoracoes.mg.gov.br ou no departamento de licitação das 
09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Três corações, 06 de março 
2023. Alzira araújo de oliveira. pregoeira

4 cm -06 1757458 - 1

AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: N.º014/2023

processo: 01792/2022. objeto: contratação de serviço especializado de 
limpeza, tratamento, conservação e manutenção da piscina do cemei 
stefãnia falcão margote. O município de três corações/prefeitura muni-
cipal de três corações, com sede na av. Brasil, n.º 225, bairro jardim 
américa, cep 37.410-900,torna pública a licitação na modalidade pre-
gão presencial. Data de abertura dos envelopes: dia 23 de março de 
2023 as 09:30h endereço: av. Brasil, n.º 225 – jardim américa/ departa-
mento de licitação. sob a responsabilidade da secretaria municipal de 
educação , conforme lei federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e alterações, 
lei n.° 10.520/02 e pelas demais condições fixadas neste edital. O edital 
completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos 
deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do 
site www.trescoracoes.mg.gov.br ou no departamento de licitação das 
09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.três corações, 06 de março 
2023. Alzira araújo de oliveira. pregoeira

4 cm -06 1757359 - 1

 2º/2023 TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 000132/2022 
- TOMADA DE PREÇOS Nº 000007/2022.

 objeto: referente a fase 02 da reforma e revitalização do galpão da 
rede ferroviária. empresa: construtora sw ramos e terceirizacao ltda. 
Cnpj: 30.733.275/0001-03.tipo: o prazo do contrato original fica pror-
rogado por 04 (quatro) meses. Autorização: cláusula 2.1 do contrato 
original, oriundo da tomada de preço nº 00007/2022. Início vigência: 
21/02/2023 até 20/06/2023. publicado no quadro de avisos da prefei-
tura de três corações em 17/02/2023. Três corações, 17 de fevereiro 
de 2023. Márcio henrique de oliveira pereira. secretaria municipal de 
obras e serviços públicos

3 cm -06 1757481 - 1

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000002/2023

objeto: aquisição de portas, portais e peças de madeira para atender as 
necessidades da secretarias.termo: nº 000060/2023 - partes:prefeitura 
municipal de três corações x ampla materiais de construção ltda.
valor:r$ 169.957,50 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e cin-
quenta e sete reais e cinquenta centavos). Termo: nº 000062/2023 - 
partes:prefeitura municipal de três corações x gabriela materiais para 
construção ltda.valorr$ 214.839,55 (duzentos e quatorze mil, oito-
centos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).termo: nº 
000063/2023 - partes:prefeitura municipal de três corações x hericon 
felipe tristao nascimento.valor:r$ 160.597,50 (cento e sessenta mil, qui-
nhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).o prazo destester-
mos são de12 ( doze) meses. Publicado no quadro de avisos da prefei-
tura de três corações em 08/02/2023. Três corações, 08 de fevereiro 
de 2023. Maria terezinha da consolação teixeira dos santos. secretaria 
municipal de educação. Daniella silva de morais. secretaria municipal 
de desenvolvimento social. Gilcilene buzetti costa gonçalves. secre-
taria municipal de saúde. Bruno marques valim. secretaria municipal 
de esportes.secretaria municipal de agricultura e pecuária. ediléa apa-
recida gomes.secretaria municipal de administração e recursos huma-
nos. Márcio henrique de oliveira pereira.secretaria municipal de obras 
e serviços públicos

5 cm -06 1757275 - 1

1º/2023 TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 000029/2022 
– CREDENCIAMENTO Nº 000003/2021

Objeto: credenciamento de pessoas juridicas e fisicas para prestaçao de 
serviços de procedimentos, exames e cirurgias médicas especializadas. 
empresa: lfr serviços médicos eireli. cnpj: 20.346.993/0001-65. Tipo: 
o prazo do contrato original fica prorrogado por 12(doze) meses. Auto-
rização: cláusula 2.1 do contrato original, oriundo da credenciamento 
nº 000003/2021. Início vigência: 14/02/2023 até 13/02/2024. Publicado 
no quadro de avisos da prefeitura de três corações em 13/02/2023.três 
corações, 13 de fevereiro de 2023. Gilcilene buzetti costa gonçalves. 
secretaria municipal de saúde

3 cm -06 1757360 - 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 3202303062025240215.


