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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá

 – EXTraTo do 18º TErMo adITIVo ao CoNTraTo Nº 
098/2005 – Partes: Município de sabará e loCadora a sra . VIlMa 
rIBEIro BENFICa . objeto: prorrogação de prazo de vigência do 
contrato de locação do imóvel localizado à rua Maria da Conceição 
santos, nº 63 e 63-a, Bairro roça Grande, sabará/MG, registrado no 
Cartório de registro de Imóveis de sabará sob o nº 28 .847, destinado à 
instalação do Centro de referência da assistência social – Cras, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, até o dia 02/05/2020, como também, reajus-
tar em 8,6554600% o valor mensal do aluguel de acordo com o Índice 
Geral de Preços do Mercado – IGPM da Fundação Getúlio Vargas acu-
mulado de abril/2019, consoante art . 62, § 3º, inciso I, da lei 8 .666/93, 
nos termos das leis 9 .069/95 e 8 .245/91 e conforme Processo Interno 
nº 2398/2015 . data: 17/05/2019 . Valor: r$18 .669,60 . (a) Wander José 
Goddard Borges – Prefeito Municipal de sabará .

4 cm -12 1238532 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá –

 EXTraTo CoNTraTo Nº 132/2019 – Partes: Município de sabará 
e a empresa soCIEdadE dE adVoGados TadaHIro Tsu-
BouCHI adVoCaCIa E CoNsulTorIa – EPP .objeto: Prestação 
de serviços profissionais de Advocacia a ser desenvolvida nas áreas de 
direito sanitário (conjunto de normas Federais, Estaduais ou Munici-
pais que, visando eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde),além de 
acompanhamento de Processos Judiciais em 2º instância em tramitação 
perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais referente a matéria de 
sua especialização, podendo a prestação de serviço estender-se a outros 
serviços jurídicos, mediante consulta do CoNTraTaNTE à CoN-
TraTada em cada caso, conforme Processo Interno nº 1 .055/2019 . 
data:06/06/2019 . Prazo:12 Meses . Valor Global r$120 .000,00 . (a) 
Wander José Goddard Borges – Prefeito Municipal de sabará .

3 cm -12 1238655 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá-

EXTraTo da aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº009/2019 . Par-
tes: Município de sabará e a empresa FrIGo sElETa INdÚsTrIa E 
CoMÉrCIo lTda . objeto: Promover registro de preço, consignado 
em ata, para futura aquisição de gêneros alimentícios da alimentação 
escolar - carnes, polpas de frutas e pães, em atendimento à secretaria 
Municipal de Educação (unidades de ensino da rede municipal e con-
veniadas), conforme disposto na lei n°11 .947/2009 e resoluções Cd/
FNdE n°38/2009 e n°26/2013 . Valor Total Estimado: r$ 671 .865,00 
data: 30/05/2019 . Prazo: 12 meses . (a) Wander José Goddard Borges 
– Prefeito . 

3 cm -12 1238763 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA JuLiANA-mG.

 lICITaçÃo N º 074/2019 – Pregão Presencial 058/2019
 aVIso .

 a Prefeitura Municipal de santa Juliana, torna público que fará rea-
lizar licitação na modalidade Pregão Presencial N º 058/2019, do tipo 
menor preço por item, para contratação de pessoa jurídica, objetivando 
o registro preços para aquisição parcelada de medicamentos e materiais 
médico hospitalares para atender as unidades Básicas de saúde, Hos-
pital Municipal de santa Juliana e a Farmácia Básica Municipal, sendo 
que a abertura dos trabalhos da Comissão Julgadora, com recebimento 
das propostas, dar-se-á no dia 26/06/2019 às 09:00h, na divisão de lici-
tações da superintendência Municipal de licitações . o edital com todas 
as disposições pertinentes encontra-se a disposição dos interessados na 
divisão de licitações . Prefeitura Municipal de santa Juliana – MG, 12 
de Junho de 2019 . Belchior antônio da silva . Prefeito Municipal .

4 cm -12 1238756 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

EdITal Nº 01/2019 - Concurso público para provimento de cargos 
da Prefeitura Municipal de santa luzia – secretaria Municipal de 
Educação

Extrato de resultado PÓs rECurso das inscrições 
deferidas, solicitação de condições especiais e vagas 

reservadas as pessoas com deficiência

o Exmo . sr . Christiano augusto Xavier Ferreira, dd . Prefeito do 
Município de santa luzia e a Fundação de desenvolvimento da Pes-
quisa – FuNdEP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Edital 01/2019, tornam público o resultado PÓs rECurso das inscri-
ções deferidas, solicitação de condições especiais e vagas reservadas as 
pessoas com deficiência. A íntegra dos resultados serão divulgados no 
Quadro de avisos e Publicações da Prefeitura Municipal de santa luzia 
e divulgado nos endereços eletrônicos www .gestaodeconcursos .com .br 
e www .santaluzia .mg .gov .br .

santa luzia, 13 de junho de 2019 .
Christiano augusto Xavier Ferreira

Prefeito do Município de santa luzia
5 cm -12 1238630 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA mAriA Do SALTo
 torna público, aos interessados, o resultado da homologação do Pre-
gão Presencial 009/2019 . objeto: aquisição de equipamento hospita-
lar, odontológico, informática, material permanente e ambulância tipo 
a 0 km para atender as necessidades das uBs do município de santa 
Maria do salto-MG,
Empresa vencedora: VB Comercial lTda – ME .CoNTraTo 
011/2019 Valor: r$ 30 .810, 00(trinta mil oitocentos e dez reais) .
Empresa vencedora: CKs Comercio de Veículos lTda CoNTraTo 
012/2019 Valor: r$ 80 .000,00(oitenta mil reais) .
Empresa vencedora: dilcéa Moreira drummond-ME . CoNTraTo 
013/2019 Valor:r$ 23 .960,00 (vinte e três mil novecentos e sessenta 
reais) . Empresa vencedora: BH dental Comercial Eireli-EPPCoN-
TraTo 014/2019 Valor: r$ 24 .844,90(vinte e quatro mil oitocentos 
e quarenta e quatro reais e noventa centavos) . Vigência 28/05/2019 a 
31/12/2019 . a publicação abrange a publicação do extrato do contrato .
Prefeitura Municipal de santa Maria do salto torna público, aos inte-
ressados, o resultado da homologação da Carta Convite 002/2019 . 
objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de 
material e mão de obra para execução de pavimentação com bloquete 
sextavado, Empresa vencedora: samas Construtora e Transporte Esco-
lar lTda-ME .CoNTraTo 015/2019 Valor: r$ 99 .728, 58(noventa e 
nove mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos .
Vigência 29/05/2019 a 31/08/2019 . a publicação abrange a publicação 
do extrato do contrato .
Prefeitura Municipal de santa Maria do salto torna público, aos inte-
ressados, o resultado da homologação da Carta Convite 003/2019 . 
objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de 
material e mão de obra para execução de cobertura metálica de quadra 
poliesportiva . Empresa vencedora: MIX loCaçõEs E EVENTos 
lTda . CoNTraTo 016/2019 Valor: r$185 .906 .81(cento e oitenta e 
cinco mil novecentos e seis reais e oitenta e um centavos) . Vigência 
29/05/2019 a 30/09/2019 a publicação deste extrato abrange a publica-
ção do extrato do contrato .

8 cm -11 1238421 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA 

Do GArAmBÉu/mG:
 Pregão (Presencial) 013/2019, para registro de Preços, do tipo Maior 
desconto em Tabela – o Município torna público que fará realizar 
licitação, sob a modalidade e tipo acima, para futura contratação de 
empresa habilitada para fornecimento dos medicamentos constantes 
na tabela oficial da ANVISA-CMED. Informa que o Edital completo 
estará à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura, situada 
à Praça Paiva duque nº 120, de 08:00 às 16:00 horas de segunda a 
Sexta feira, ou pelo site oficial da Prefeitura www.santanadogarambeu.
mg .gov .br, e sua sessão terá início dia 28/06/2019, às 09:00 horas, em 
sua sede . santana do Garambéu, 11 de junho de 2019 . ricardo Mauri-
cio rodrigues Miranda - Pregoeiro 

3 cm -11 1238179 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do mANHuAÇÚ
dEsPaCHo dE INEXIGIBIlIdadE dE lICITaçÃo Nº 004/2019 .
Nos termos do art.26 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações fica 
autorizada a contratação da Empresa C . a . J . ProMoçõEs E EVEN-
Tos lTda, com sede a avenida duque de Caxias, 882, sala 3 – Bairro 
Novo Centro, na cidade de Maringá/Pr – CEP: 87 .020-025 CNPJ: 
11 .088 .406/0001-94 por INEXIGIBIlIdadE dE lICITaçÃo, uma 
vez cumpridos os requisitos do art .25 Inciso III, da citada lei, estando 
suficientemente justificada para a realização de Show Artístico com a 
dupla Conrado e aleksandro para o 9º santana Fest show no município 
de santana do Manhuaçu/MG, no dia 26 de Julho de 2019 . Com o valor 
global de r$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) Neste sentido abre o prazo 
para a impugnação tanto de artista quanto de empresários para preço e 
prazo . Informações com o setor de licitação da Prefeitura Municipal de 
santana do Manhuaçu . rosa luzia Mendes assis, Prefeita Municipal 
de santana do Manhuaçu, 12 de Junho de 2019 .

PrEFEITura MuNICIPal dE saNTaNa do MaNHuaçÚ
dEsPaCHo dE INEXIGIBIlIdadE dE lICITaçÃo Nº 005/2019 .
Nos termos do art .26 da lei 8 .666/93 e suas posteriores alterações 
fica autorizada a contratação da Empresa DANIELA FERNANDES 
da sIlVa 13769696700, com sede a rua José Pedro Gonçalves, 132, 
apt 303 – Bairro Quilombo, na cidade de Iúna/Es – CEP: 23 .390-000, 
CNPJ: 31 .229 .163/0001-74, por INEXIGIBIlIdadE dE lICITa-
çÃo, uma vez cumpridos os requisitos do art .25 Inciso III, da citada 
lei, estando suficientemente justificada para a realização de Show Artís-
tico com a Caravana do acanhado para o 9º santana Fest show no 
município de santana do Manhuaçu/MG, no dia 28 de Julho de 2019 . 
Com o valor global de r$ 4 .000,00 (quatro mil reais) Neste sentido 
abre o prazo para a impugnação tanto de artista quanto de empresários 
para preço e prazo . Informações com o setor de licitação da Prefeitura 
Municipal de santana do Manhuaçu . rosa luzia Mendes assis, Pre-
feita Municipal de santana do Manhuaçu, 12 de Junho de 2019 .

7 cm -12 1238547 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAÍSo

rEsulTado PrEGÃo rP nº 032/2019 – aquisição de equipamentos 
de segurança para atender a secretaria de obras . Venceu o certame as 
empresas: EPI aTaCadIsTa CoNFECçÃo lTda itens 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 e 
29; GV BorraCHa lTda EPP itens 25, 26 e 27 . o item 25 (cinto de 
segurança) correu FrusTrado . laís a . C . de Melo souza, Pregoeira . 
santana do Paraíso, 12/06/2019 .

2 cm -12 1238804 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA DE PirAPAmA

 Processo 07/17 . Extrato de Termo aditivo . Torna público Extrato do 
Nono Termo aditivo do contrato referente a prestação de transporte 
escolar, referente ao Processo 07/2017, que celebram entre si o Muni-
cípio de santana de Pirapama e CCl Transporte de Pessoal ltda .-ME . 
o objeto do presente instrumento é o aditamento da cláusula décima 
segunda do contrato originário firmado entre as partes, em 17/02/2017, 
que fica aditado pelo prazo de 3 (três) meses a contar de sua assinatura 
em 10 de maio de 2019; santana de Pirapama 12 de junho de 2019, 
dalton soares silva-Chefe do Executivo .

3 cm -12 1238693 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA riTA DE JACuTiNGA 
– licitação Pregão n° 23/2019 - a Prefeitura Municipal de santa rita 
de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da legislação vigente, torna público que fará rEPuBlI-
CaçÃo do PrEGÃo PrEsENCIal – para aquisição futura, atra-
vés de registro de preço, de materiais de construção civil, hidráulico 
e elétrico, através da tabela sINaPI (sistema Nacional de Pesquisa e 
Custos e Índices da Construção Civil), tudo nas formalidades da lei 
Federal de nº 10 .520/2002, decreto de nº 1 .836/2013 que instituiu a 
Modalidade Pregão no Município de santa rita de Jacutinga e sub-
sidiariamente pela lei Federal de nº 8 .666/93 e alterações . a sessão 
pública para recebimento das propostas será realizada no dia 25(vinte 
e cinco) dE JuNHo dE 2019, Às 14:00 (quatorze) Horas, no Paço 
Municipal, na Praça Governador Valadares, nº 320, Centro, santa rita 
de Jacutinga – MG . Maiores informações tel (32) 3291-1680, email: 
licitacao@srjacutinga .mg .gov .br . e www .srjacutinga .mg .gov .br

4 cm -11 1238326 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 

riTA DE iBiTiPoCA – mG
Pregão Presencial Nº 012/2019

o MuNICÍPIo dE saNTa rITa dE IBITIPoCa/MG torna público 
para conhecimento dos interessados que na data de 28/06/2019 às 
09hs00min, fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presen-
cial nº 012/2019, que tem por objeto a aquisição de kits didáticos para 
melhoria de proficiência em língua portuguesa e matemática, com vis-
tas à melhoria do desempenho de estudantes do ensino fundamental 
(anos iniciais e anos finais) na Prova Brasil. O edital está disponível 
na íntegra no site www .santaritadeibitipoca .mg .gov .br ou pelo e-mail 
prefeiturasantaritaibitipoca@hotmail .com . Informações adicionais pelo 
telefone (32)3342-1221 . santa rita de Ibitipoca, 12 de junho de 2019 . 
Cristiane Carla de almeida – Pregoeira .

3 cm -12 1238932 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 

riTA DE iBiTiPoCA – mG
Pregão Presencial para registro de Preços Nº 013/2019

o MuNICÍPIo dE saNTa rITa dE IBITIPoCa/MG torna público 
para conhecimento dos interessados que na data de 28/06/2019 às 
14hs00min, fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presen-
cial para registro de Preços nº 013/2019, cujo objeto é a aquisição de 
produtos de pedreira . o edital está disponível na íntegra no site www .
santaritadeibitipoca .mg .gov .br ou pelo e-mail prefeiturasantaritaibiti-
poca@hotmail .com . Informações adicionais pelo telefone (32)3342-
1221 . santa rita de Ibitipoca, 12 de junho de 2019 . Cristiane Carla de 
almeida – Pregoeira .

3 cm -12 1238962 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 

ANTÔNio Do GrAmA/mG. 
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 012/2019 . Torna Público, nos termos da 
lei nº 8 .666/93, 10 .520/2002, aviso de Julgamento e adjudicação do 
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 012/2019 . objeto: registro de Preços 
visando à futura e eventual aquisição de material gráfico e carimbos. 
Mantenho a decisão que Inabilitou a empresa Formulários Gráficos 
Indústria e Comércio lTda . adjudico o resultado dos Itens: 17, 18, 19, 
20, 21 e 22 à empresa TI distribuidora e Comércio Eireli - ME, com 
valor total de r$ 5 .481,00 . Janaina aparecida Frade - Pregoeira .
PrEFEITura MuNICIPal dE saNTo aNTÔNIo do GraMa/
MG . aVIso dE rEVoGaçÃo . Torna Público, nos termos da lei nº 
8 .666/93, 10 .520/2002 . Pregão Presencial nº 012/2019 . revogo Par-
cialmente a licitação, pelos fundamentos contidos no referido parecer, 
exceto quanto aos Itens 17 a 22, pelo que Homologo a adjudicação 
quanto a tais itens . Cláudio Cimprício ribeiro - Prefeito Municipal .

4 cm -12 1238677 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 

ANTÔNio Do GrAmA/mG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 031/2019 . Torna Público o resultado, 
adjudicação e Homologação do PrEGÃo PrEsENCIal Nº 031/2019 . 
após negociação o Pregoeiro adJudICou o objeto destinado ao 
registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de material 
médico hospitalar, a favor das empresas: dIsTrIMIX dIsTrIBuI-
dora dE MEdICaMENTos lTda, CNPJ Nº 01 .417 .694/0001-20, 
vencedora dos Itens: 3, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 53, 60, 61, 68, 
73, 76, 77, 80, 97, 113, 126, 128, 130, 133, 134, 135, 136, 150, 152, 

153, 154, 155, 156, 157, 161, 163, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
178, 179, 183, 184, 185, 186, 190, 191 e 197, com valor total de r$ 
38 .607,01; VITal CarE dIsTrIBuIdora lTda - ME, CNPJ Nº 
13 .833 .549/0001-09 vencedora dos Itens: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 35, 36, 37, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 63, 
64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 94, 96, 100, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 
120, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 137, 138, 139, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 158, 159, 160, 162, 168, 169, 189, 
193, 194, 195 e 204, com valor total de r$ 104 .320,95; J .PHarMa 
HosPITalar lTda, CNPJ Nº 21 .988 .592/0001-71, vencedora dos 
Itens: 12, 13, 14, 31, 33, 34, 43, 45, 56, 57, 59, 62, 70, 93, 95, 98, 
99, 112, 114, 164, 165, 166, 167, 177, 180, 182, 187, 200 e 203, com 
valor total de r$ 7 .889,40; MaT . MEd HosPITalar lTda, CNPJ 
Nº 02 .305 .767/0001-54, vencedora dos Itens: 01, 55, 78, 81, e 192, com 
valor total de r$ 39 .819,40 . ITENs FrusTrados: 4, 38, 39, 40, 41, 
42, 51, 58, 75, 103, 104, 106, 111, 118, 122, 140, 141, 181, 188, 196, 
198, 199, 201 e 202 . santo antônio do Grama/MG . Janaina aparecida 
Frade - Pregoeira .

7 cm -12 1238993 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo HiPÓLiTo - 
Torna público o edital de licitação: Pl 013/2019, PP 006/2019,srP 
005/2019 . objeto: registro de Preços para aquisição eventual de peças 
novas, originais de fábrica e paralelas para a frota de veículos e máqui-
nas do Município, com exclusividade para ME, EPP ou Equiparadas, 
em atendimento aos diversos departamentos municipais, a realizar-se 
no dia 27/06/2019 às 09:00 horas . a sessão se realizará no setor de 
licitações, rua Emir sales, 85, Centro, CEP: 39 .210-000 . Informa-
ções: Tel .: (38) 3726-1140, de segunda a sexta-feira, no setor de licita-
ções, rua Emir sales, 85, Centro, CEP: 39 .210-000 ou pelo e-mail: lici-
tacaosh@santohipolito .mg .gov .br, de segunda a sexta-feira das 08:00 
às 12:00 horas . Paulo Henrique aranha de souza - Pregoeiro .

3 cm -12 1238708 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANToS DumoNT-mG

PP029/2019  . obj . Contratação empresa especializada para futura, 
eventual e parcelada prestação serviços sonorização, montagem de 
palcos, palanques, infraestrutura para eventos diversos, em atendimento 
sec . Municipal Educação e Cultura . abertura: 27/06/2019 às 09h . Edi-
tal: www .santosdumont .mg .gov .br  . Informações: 323252-7400 . Caa 
– Prefeito Municipal .
PP047/2019 . obj . aquisição de EPI  . abertura: 28/06/2019 às 15h . Edi-
tal: www .santosdumont .mg .gov .br . Informações: 32 3252 7400 .Carlos 
a azevedo – Prefeito Municipal .
Retificação Parcial PP 011/2019 Futura e eventual aquisição de 4 (qua-
tro) veículos 0 km, publicado em 05/06/2019 . onde se lê: “ PP 011/2019, 
leia-se: “ PP 040/2019 ” . Mantendo-se as demais informações .

3 cm -12 1238980 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG

2º aditivo ao contrato 138/2017 . Partes: P .M .s .G .r .a e lage Fon-
seca Transportes ltda . Vigência: 09/06/2019 a 08/06/2020 . Valor: r$ 
94 .143,12 .
2° Termo de aditivo ao contrato 112/2017 . Partes: PMsGra e scanlab 
diagnóstica ltda . Valor r$ 39 .840,00 . Vigência até 01/06/2020 .

PrEFEITura MuNICIPal dE sÃo GoNçalo do rIo aBaIXo/
MG . referente a publicação do dia 09/06/2018 realizada na Imprensa 
Oficial de Minas Gerais, onde se lê: 2° Termo de Aditivo ao contrato 
112/2017 . Partes: PMsGra e GTo – Grupo Técnico em odontologia 
ltda . leia-se: 1° Termo de aditivo ao contrato 112/2017 . Partes: PMs-
Gra e scanlab diagnóstica ltda . 

3 cm -12 1238869 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG

Termo de Contrato Nº 113/2019 - Partes: Prefeitura Municipal de são 
Gonçalo do rio abaixo/MG e rM serviços e locações ltda – Vigên-
cia: 12 meses . Valor r$ 1 .010 .000,00 .

Termo de Contrato Nº 114/2019 - Partes: Prefeitura Municipal de são 
Gonçalo do rio abaixo/MG e MC Transportes e Viagens ltda - Vigên-
cia: 12 meses . Valor r$ 81 .600,00 .

2 cm -12 1238656 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL-rEi
 torna público: 1º Termo aditivo de valor e vigência o ao Con-
trato nº 061/2018, prestação de serviços de recolhimento de ani-
mais de grande porte, r$45 .600,00, luiz Gonzaga de Paiva ME, 
CNPJ: 08 .387 .097/0001-49 . 2º Termo aditivo de vigência ao Con-
trato nº 069/2019, acsa Publicidade e serviços Eireli, CNPJ: 
28 .319 .186/0001-65 . 4º Termo aditivo de valor e vigência ao Contrato 
038/2015, execução de serviços integrados de manutenção e operação 
do sistema de informatização de iluminação pública, r$98 .660,28, 
Exati Tecnologia e desenvolvimento de sistemas ltda . EPP, CNPJ: 
18 .434 .112/0001-16 . Nivaldo José de andrade - Prefeito Municipal .

3 cm -12 1238845 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
JoÃo Do mANHuAÇu/ mG

 PrEGÃo PrEsENCIal 030/2019 a Prefeitura Municipal de são 
João do Manhuaçu através de sua Pregoeira, torna público a abertura do 
Processo licitatório nº 049/2019, 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 condições fixadas no instrumento convo-
catório . objeto: o registro de preço para eventual compra material de 
construção em geral, material elétrico, ferramentas e equipamentosl . 
Credenciamento e abertura dos licitantes: 28/06/2019 ás 09hs00min- 
Pregoeira- aNa aParECIda doMICIaNo

3 cm -12 1238758 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA BArrA 
torna público o Edital de Credenciamento Nº . 001/2019, Inexigibilidade 
nº . 003/2019, Processo licitatório nº . 034/2019 que tem por objeto o 
“Credenciamento de empresas para a prestação de serviços médicos 
especializados em urologia para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de saúde” . o edital na íntegra está disponível no site: www .
saojosedabarra .mg .gov .br ou no setor de licitações, no Paço Munici-
pal, sito a Travessa ary Brasileiro de Castro, nº . 272, Centro, Telefone 
(35) 3523-9200 . os interessados deverão apresentar a documentação 
a partir do dia 17/06/2019 no horário das 08h00min às 11h30min – 
12h30min às 15h30min . são José da Barra, 13/06/2019 . Paulo sérgio 
leandro de oliveira - Prefeito Municipal .

3 cm -12 1238637 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA VArGiNHA/mG
Processo licitatório nº . 034/2019, Modalidade Pregão Presencial sis-
tema registro de Preços nº . 015/2019 . objeto: registro de Preços para 
eventual serviços de recarga de toner e tinta das impressoras e copiado-
ras para atender as necessidades do município de são José da Varginha/
MG . data de abertura: 28/06/2019 às 08:00 horas . Edital: sala de lici-
tações da Prefeitura Municipal de são José da Varginha, rua Jacinta 
Braga, nº 69, Prédio Garagem Municipal, Centro, ou na Praça são José, 
nº . 10, Centro, são José da Varginha/MG; e-mail: licitacao@saojoseda-
varginha .mg .gov .br; site: www .saojosedavarginha .mg .gov .br . Telefone 
(37) 3275-1242 . Célio duarte Ferreira dos santos . Pregoeiro .

3 cm -12 1238601 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do DiViNo – mG. 
aviso de licitação Pregão Presencial com registro de Preços Nº: 
20/2019 . o Município são José do divino/MG comunica que abrirá 
Proc . lic . Nº: 26/2019, Pregão Presencial com registro de Preços Nº: 
20/2019, tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preço 
para aquisição de eletroeletrônicos, móveis para escritório, e conjunto 
de mesas e cadeiras plásticas para manutenção das atividades das secre-
tarias Municipais, com abertura para o dia 02/07/2019 às 07h40min . 
retirada do edital: Praça Prefeito Jurandir José duarte, nº 100 - centro – 
são José do divino/MG, de 07h00 às 12h00 . Informações Tel/Fax: (33) 
3582-1115 . renata Conceição sampaio dias – Presidente da CPl

3 cm -12 1238554 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo PEDro Do SuAÇuÍ/mG

EXTraTo raTIFICaçÃo/INEXIGIBIlIdadE 007/2019
Em vista das razões alinhadas pela Comissão Permanente de licitação, 
contidas no Processo de Inexigibilidade de Nº . 007/2019, tendo como 
objeto contração do show artístico musical da Banda Forró Fissura no 
dia 28 de junho de 2019 na XXVIII festa do são Pedrense ausente . 
Tendo em vista o relatório e julgamento favorável da Comissão de lici-
tação, fica autorizado a contratação, por inexigibilidade de licitação a 
empresa Terra Produções e Eventos, como também em função da razo-
abilidade e economicidade uma vez que o preço dos serviços cujo valor 
será de r$ 12 .000,00 (doze mil reais) . são Pedro do suaçuí/MG 12 de 
junho de 2019 . ricardo araújo souza – Prefeito Municipal

3 cm -12 1238840 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo PEDro Do SuAÇuÍ/mG

EXTraTo raTIFICaçÃo/INEXIGIBIlIdadE 008/2019
Em vista das razões alinhadas pela Comissão Permanente de licitação, 
contidas no Processo de Inexigibilidade de Nº . 008/2019, tendo como 
objeto contração do show artístico musical da Banda swing Forronejo 
no dia 30 de junho de 2019 na XXVIII festa do são Pedrense ausente . 
Tendo em vista o relatório e julgamento favorável da Comissão de lici-
tação, fica autorizado a contratação, por inexigibilidade de licitação a 
empresa darlia Kelly do Nascimento 12460686641, como também em 
função da razoabilidade e economicidade uma vez que o preço dos ser-
viços cujo valor será de r$ 2 .500,00 (dois mil e quinhentos reais) . são 
Pedro do suaçuí/MG 12 de junho de 2019 . ricardo araújo souza – 
Prefeito Municipal

3 cm -12 1238881 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TArumirim

aviso de sessão Pública

Processo nº: 63/19
Modalidade Tomada de Preços: nº 01/19

a Comissão Permanente de licitação do Município de Tarumirim vem 
por meio deste tornar público que realizará licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019, cuja finalidade é a Contratação de 
pessoa jurídica para prestar serviços técnicos especializados de assesso-
ria e consultoria tributária, conforme especificações do edital. A sessão 
se realizará no dia 02 de julho de 2019 às 13h30min na sala de lici-
tações do prédio municipal localizado na rua Plautino soares n°100, 
Centro Tarumirim - MG . o edital com seus anexos estão disponíveis 
para retirada na sala do setor de licitações como também no site: www .
tarumirim .mg .gov .br .

4 cm -12 1238816 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 

Extrato da ata de registro de Preços do Pregão N° 00016/2019 . 
Termo: N° 00067/2019 –Objeto: Aquisição De Plaquetas De Identifi-
cação Patrimonial Visando o Controle Físico dos Bens Patrimoniais 
Que serão adquiridos Pela Prefeitura Municipal de Três Corações, 
Para atender a secretaria Municipal de Controle Interno . Partes: Pre-
feitura Municipal de Três Corações X Fazan & Cia ltda . Valor: até 
r$1 .300,00 (Hum Mil E Trezentos reais) . o Prazo deste Contrato será 
de 12 (doze) Meses . Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de 
Três Corações Em 27/05/2019 . Três Corações, 27 de Maio de 2019 . 
daniel andrade Gazzola . secretaria Municipal de Controle Interno

3 cm -10 1237561 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES.

 Extrato da ata de registro de Preço do Pregão N° 00041/2019 . 
Termo: N° 000068/2019 –objeto: aquisição de oxigênio, acetileno 
E solda Mix, Para atender a secretaria Municipal de obras E servi-
ços Públicos E secretaria Municipal de agricultura E Pecuária . Par-
tes: Prefeitura Municipal de Três Corações X Comercial Pitia ltda 
– Epp . Valor: até r$ 63 .850,00 (sessenta E Três Mil E oitocentos E 
Cinquenta reais) . o Prazo deste Contrato será de 12 (doze) Meses . 
Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações Em 
27/05/2019 . Três Corações, 27 de Maio de 2019 . Julio Machado rollo . 
secretaria Municipal de obras E serviços Públicos 

3 cm -10 1237570 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 

Extrato da ata de registro de Preços do Pregão N° 0037/2019 . 
Termo: N° 000069/2019 – objeto: Contratação de Empresa Especia-
lizada Em locação de Brinquedos, Incluindo Instalação, desmonta-
gem E acompanhamento de No Mínimo 01 (um) Técnico Para Cada 
Brinquedo . Partes: Prefeitura Municipal de Três Corações X José 
ronaldo de lima – Me . Valor: até r$ 306 .520,00 (Trezentos E seis 
Mil E Quinhentos E Vinte reais) . o Prazo deste Contrato será de 12 
(doze) Meses . Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três 
Corações Em 28/05/2019 . Três Corações, 28 de Maio de 2019 . altair 
Gustavo rocha Nogueira . secretaria Municipal de lazer, Turismo E 
Cultura . Vinícius Pinto dultra . secretaria Municipal de desenvolvi-
mento social

3 cm -10 1237568 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES.

Extrato de Contrato de Pregão 00075/2018 . Contrato: N°00065/2019 
– objeto: Contratação de Empresa Especializada de Prestação de ser-
viço de Manutenção Preventiva E Corretiva sem o Fornencimento de 
Peças de Mecânica Completa Incluindo: Montagem E desmontagem 
de Motor Nas linhas leve, Média, Caminhões/Ônibus E Maquinas 
Pesadas, Manutenção Na Parte Elétrica, Elétrica Com raster Para Veí-
culos linha leve, Média, Caminhões E Máquinas Pesadas, Injeção 
Eletrônica, Bombas E Bicos Injetores, Bombas Hidráulicas, Manguei-
ras Hidráulicas, serviços Pneumáicos, reforma Em radiadores, sol-
das Profissionais, Tornearia, Embuchamento, Borracharia, Lanterna-
gem, Tapeçaria, Pintura, Retífica De Motor Nas Linhas Leve, Média, 
Caminhões/Ônibus E Máquinas Pesadas . Partes: Prefeitura Municipal 
de Três Corações X oliveiros rodrigues laureano - Me . Valor: até 
3 .572 .188,00 (Três Milhões, Quinhentos E setenta E dois Mil E Cento 
E oitenta E oito Centavos) . o Prazo deste Contrato será de 12 (doze) 
Meses . Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações 
Em 22/05/2019 . Três Corações, 22 de Maio de 2019 . Julio Machado 
rollo . secretaria Municipal de obras E serviços Públicos

4 cm -10 1237430 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES

Extrato de Contrato de Tomada de Preços 0001/2019 . Contrato: 
Nº000079/2019 – objeto: Contratação de Empresa Para Construção de 
Muro de Fechamento do Centro administrativo da Prefeitura Munici-
pal de Três Corações sob a responsabilidade da secretaria Municipal 
de obras E serviços Públicos – semosp . Partes: Prefeitura Municipal 
de Três Corações X Pontal Construtora E Prestadora de serviços ltda . 
Valor: até r$84 .219,97 (oitenta E Quatro Mil E duzentos E dezenove 
reias E Noventa E sete Centavos) . o Prazo deste Contrato será de 12 
(doze) Meses . Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três 
Corações Em 28/05/2019 . Três Corações, 28 de Maio de 2019 . Júlio 
Machado rollo . secretário ordenador

3 cm -10 1237432 - 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 320190612193708028.


