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PREFEITURA DE CONGONHAS
REPUBLICAÇÃO - Pregão PMC/050/2019 – PRC 91/2019 – Registro
de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos as
Tabela CMED/ANVISA, que compõe a padronização demedicamentos
do município de Congonhas para o período de 12 meses. O Pregoeiro
do município de Congonhas, nomeado pela Portaria nº
PMC/0110/2019, torna público que emvirtude doPregãoPresencial em
epígrafe ter sido DESERTO (Ata 050), fica determinada NOVA DATA
para realização do certame: dia 08/08/2019, com o credenciamento
iniciando-se às 9 horas e término para 9h30 min. e realização da etapa
de lances às 9h35 min.. Maiores informações pelo telefone (31) 3731-
1300, ramal 1137 e pelo site www.congonhas.mg.gov.br. Congonhas,
22/07/2019.AdelsonMiro daSilva - Pregoeiro.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG
Chamamento Público para Cadastramento e/ou Recadastramento:A
Comissão Permanente de Licitação 12.946 de 12 de Junho de 2018 e
conforme artigo 34 § 1º. Da Lei 8.666/93 convoca todas as empresas
interessadas em participar de Processos Licitatórios com este órgão,
a efetivarem seus registros cadastrais ou atualizá-los. Maiores
informações poderão ser obtidas noSetor deCompras e Licitações, à
Avenida Paraná nº. 2.601, 3º.Andar sala 313, bairro São José ou pelo
telefone (37) 3229 - 8127 ou (37) 3229 – 8128. Divinópolis, 19 de
Julho de 2019. Mário Lúcio de Souza. Coordenador de Compras e
Licitação.

Aviso de Licitação do Edital TP nº 018/2019 - SEM EFEITO
PROCESSO Nº 00001337 2301 2019 - Fica sem efeito a matéria referente ao Aviso de Licitação do Edital TP
nº 018/2019, publicada na página 4 da edição do dia 17/07/2019.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2019
Objeto:Aquisição eventual e futura de gás liquefeito de petróleo P 13
e P 45. Data da abertura da proposta e início da sessão: 05/08/2019,
às 09h00. Local: www.comprasnet.gov.br. UASG: 985155; edital e
informações no sitewww.santaluzia.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

PREFEITURA DE CONTAGEM - MG
AVISO DE LICITAÇÃO

RDC PRESENCIAL N. 005/2019
A Prefeitura Municipal de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na seguintemodalidade:

RDC PRESENCIAL N. 005/2019 – PA 106/2019, tipo Maior Desconto, para
Obras de requalificação de vias com revitalização do pavimento e da
sinalização - Trecho Sistema Integrado de Mobilidade – SIM, conforme quadro
I vias diversas do Programa FINISA, com entrega do envelope de proposta até
às 09:00 (nove horas) do dia 27 (vinte e sete) de agosto de 2019.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus anexos,
inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 30
(trinta) de julho de 2019, no sitewww.contagem.mg.gov.br/licitacoes,
devendo o interessado preencher seus dados para a retirada do mesmo ou na
sala da Comissão Permanente de Licitação, da Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos (SEMOBS), situada à rua Madre Margherita Fontanaresa,
432, 3º andar – Bairro Eldorado - Contagem/MG, tel.: (0**31) 3391.9352 e
99317 4636, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às
17:00 horas, por meio da obtenção do DVD correspondente. No ato de
aquisição do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer
uso, e OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes
dados: razão social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF,
endereço completo, telefone, e-mail e nomedapessoa para contato.

João Batista dos Mares Guia
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Objeto: Registro de preços para a aquisição parcelada de materiais de
expediente destinadas ao atendimento das secretarias do Município de
Patos de Minas. Acolhimento das Propostas: Dia 23/07/2019 às 12:00
(doze horas) até Dia 05/08/2019 às 12:00 (doze horas); Abertura das
Propostas de Preços: Dia 05/08/2019 às 12:05 (doze horas e cinco
minutos); Início da Sessão de Disputa de Preços: Dia 05/08/2019 às
13:00 (treze horas). Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital completo
encontra-se disponível nos sites:www.patosdeminas.mg.gov.br,
h t t p : / / 1 87 . 72 . 229 . 145 : 8444 / gove r na - t r a n spa r enc i a -
web/paginas/publico/lei12527/licitacoes/consultarLicitacao.xhtml e
www.licitanet.com.br. Maiores informações, junto à Prefeitura Municipal
de Patos de Minas, situada na Rua Dr. José Olympio de Melo, 151 –
BairroEldorado. Fones: (34) 3822-9642 / 9607.

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 065_2019

Objeto: Prestação de serviço de construção de carneiros, gravação em pedras/lápides e serviços
correlatos, atendendo às necessidades dos cemitérios municipais do Bonfim, Paz, Saudade e
Consolação, sob responsabilidade daFundação deParquesMunicipais eZoobotânica - FPMZB.

Abertura das propostas dia 06/08/19 às 08:00.-Abertura da sessão de lances dia 06/08/19 às 10:00
O pregão eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET. Para participar do
pregão eletrônico, os interessados deverão credenciar-se junto àsAgências doBanco doBrasil S/A,
para obtenção da senha de acesso. O edital poderá ser obtido pelos interessados através dos “sites”
www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br ou poderá ser adquirido cópia impressa, no endereço
abaixo, mediante apresentação do recibo de depósito, no valor de R$11,34 (onze reais e trinta e
quatro centavos) recolhidos naCaixaEconômica Federal (Banco 104),Agência 0093-0, conta 265-
4 (Operação 006). Maiores informações poderão ser obtidas na Gerência de Coordenação de
Licitações àRuaEspírito Santo, n.º 605, 15º andar, Centro - Fones: (31) 3277. 1400 e 3246-0151.

Emerson Duarte Menezes

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2019
Processo nº 01.075755.19.87

SUBSECRETARIADE
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIACENTRALDE COMPRAS

PREFEITURA DE SABINÓPOLIS
DECRETONº 1.417, DE 06DE JUNHODE 2019 - “Dispõe sobre suspensão temporária
de participação em licitação com aAdministraçãoMunicipal e dá outras providências”. O
PREFEITOMUNICIPALDESABINÓPOLIS/MG, no uso de suas atribuições legais e de
acordo como incisoVI do artigo 48 daLeiOrgânicaMunicipal e; CONSIDERANDOque
a empresa licitante recusou-se a apresentar documentação para celebrar contrato, vez que
vencedora de licitação; CONSIDERANDO que o representante da empresa devidamente
notificado e tomando ciência do conteúdo da notificação de processo administrativo
recusou-se a assinar; CONSIDERANDO que a Lei 10.520/2002 em seu art. 7º preconiza
que quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pra o certamente, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será descredenciado do SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. DECRETA:
Art. 1º - Fica decretada a suspensão temporária de participação em licitação e o
impedimento de contratar com aAdministraçãoMunicipal por umprazo de 02 (dois) anos,
as empresas MATUZINHO C. NETO – TRANSPORTE ESCOLAR - ME, CNPJ:
19.224.780/0001-81 e a empresa FERNANDO FERNANDES NETO, CNPJ:
29.440.067/0001-29. Art. 2º - Este decreto entra vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se Prefeitura
Municipal de Sabinópolis, 18 de Julho de 2019. NIRLEY DE PINHO TAVARES -
PrefeitoMunicipal emexercício.

EDITAL Nº 01/2019 - Concurso público para provimento de cargos da
PrefeituraMunicipal deSanta Luzia –SecretariaMunicipal deEducação
Extrato de resultado da ANÁLISE DOS RECURSOS contra o gabarito
preliminar, resultado da prova objetiva e totalização de pontos
O Exmo. Sr. Christiano Augusto Xavier Ferreira, DD. Prefeito do
Município de Santa Luzia e a Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa – FUNDEP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Edital 01/2019, tornam público o resultado da ANÁLISE DOS
RECURSOS contra o gabarito preliminar, resultado da prova objetiva e
totalização de pontos. A íntegra dos resultados serão divulgados no
Quadro deAvisos ePublicações daPrefeitura Municipal deSanta Luzia
e divulgado nos endereços eletrônicos www.gestaodeconcursos.com.br
ewww.santaluzia.mg.gov.br.

Santa Luzia, 23 de julho de 2019.
Christiano Augusto Xavier Ferreira
Prefeito do Município de Santa Luzia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AVISODELICITAÇÃO-AAdministraçãoCentral da
FHEMIG torna público para conhecimento dos
interessados que decidiu tornar sem efeito a
Publicação do Extrato do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços de Nutrição Parenteral -
Planejamento 199/2019, Pregão 199/2019, marcado
para o dia 19/07/2019 às 09:00h, em razão de erro
material ocorrido entre a planilha de formação de
p r e ço s e o t e rmo de r e f e r ê n c i a . Ed i t a l :
www.compras.mg.gov.br. BH, 22/07/2019

Aviso de Licitação: Pregão Pres. 31/2019
Processo Administrativo. 223/2019.
Objeto: Aquis ição de mater ia l de
serralheria para Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos, mediante
fornecimento parcelado até 31/12/2019
Abertura: 05/08/2019 às 09:00h. Ver site:
www.brumadinho.mg.gov.br – Alcimar
Barcelos Secretário de Obras e Serviços
Públicos

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

Setor de Licitação – AVISO LICITAÇÃO – 2ª
PUBLICAÇÃO - PP 013/2019 – PRC 023/2019.
OBJETO: contratação de empresa para
prestação de serviços de conexão a internet.
abertura: 05/08/2019 – 09:00 hs. Informações
3 1 – 3 7 2 7 – 111 0 . E d i t a l n o s i t e :
www.capelanova.mg.gov.br. Capela Nova
22/07/19.AdelmoR.Moreira – PrefeitoMunicipal.

PREFEITURA DE CAPELA NOVA/MG

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPOS GERAIS/MG

O Mun. de Campos Gerais-MG, torna
público Proc. Licitatório 59/2019,
Pregão Presencial 39/2019, tipo menor
preço por item para aquisição em
registro de preços de materiais de
expedientes, protocolo até o dia 06/08/
2019 as 13:00 h na Sec. Mun. de
Compras e Licitações a R. Nossa
Senhora do Carmo, 131, centro.
Informações (35) 38531436/2713. Edital
http://www.camposgerais.mg.gov.br -
Francisco de Assis Souza - Pregoeiro

PREFEITURA DE JEQUERI/MG
T.P. 05/2019 - OBJETO: Obra de
Infraestrutura Urbana: Calçamento e
Drenagem das Ruas: Contorno e Novo
Horizonte; e Revitalização da Praça Anibal
Neves Bitencourt. Torna Público Resultado:
Adjudicação / Homologação. A favor da
seguinte empresa: CONSTRUTORA
JEQUERI LTDA, CNPJ: 14.150.223/0001-
40, no valor total de R$176.900,00 (Cento e
setenta e seis mil e novecentos reais).
Prefeitura Municipal de Jequeri/MG. Avenida
Getúlio Vargas, 71 – Centro – Jequeri – MG,
22/07/2019. EdirM.Rosa –PresidenteC.P.L.

Torna pública a HOMOLOGAÇÃO-
TOMADA DE PREÇOS 004/2019,
Processo Administrativo 205/2019,
Objeto: Contratação de empresa para
execução de pavimentação asfáltica na
rua Manoel da Silva Moreira no Bairro do
Carmo. Sendo vencedora a empresa
UNICAPA- UNIÃO DOS APLICADORES
DE PAVIMETNAÇÃO ASFALTICA LTDA,
CNPJ nº 03.103.468/0001-08. Valor total:
R$ 341.702,00- Alcimar Barcelos-
Secretário deObras

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº
044/2019 Objeto: Registro de preços
para futuras e eventuais aquisições de
suplementos alimentares, para atender
as demandas do Departamento de
Saúde. Endereço para consulta ou
obtenção do edital: Av. Cardoso
Saraiva, 305 – Centro / Matias Barbosa
Setor de Licitações: 08:00 às 11:00 e
1 3 : 0 0 à s 1 7 : 0 0 h o r a s s i t e :
www.matiasbarbosa.mg.gov.br tel: (32)
3273-5503/3273-5516 ABERTURA
DAS PROPOSTAS Dia 06/08/2019 às
09:00 horas ALEXEI VASSILI PAÇO
ROSA PREGOEIRO MUNICIPAL

PREFEITURA DE MATIAS BARBOSA/MG


