
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas Terça-feira, 10 de dezembro de 2019 – 11 
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA

Extrato de Termo de rescisão Contratual . Processo licitatório nº 
057/2019 - Pregão nº 038/2019 . Contrato nº 069/2019 . objeto: 
Execução de faixas elevadas para travessia de pedestres . Con-
tratada: Platinum Construtora ltda, CNPJ: 27 .103 .465/0001-24 . 
Publique-se . Wagner mol Guimarães (Prefeito) .

2 cm -09 1302341 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA - mG.

aviso de licitação . PrC Nº 225/2019 Pregão Nº 158/2019 - a 
Prefeitura municipal de Ponte Nova - mG torna público para o 
conhecimento de quantos possam interessar que estará realizando 
a licitação, Pregão na forma presencial, conforme a seguir:

ProCEsso Nº225/2019 – Pregão Nº158/2019 – data: 
20/12/2019 às 13h00min . registro de Preços para futura e even-
tual aquisição de Cestas básicas . Néria maria moutinho soares . 
(Pregoeira) .

Informações gerais e obtenção dos Editais pelo telefone: [31] 
3819-5454, ramais 206 e 207, no horário de 12h00 às 18h00 . 
obtenção da integra dos Editais à avenida Caetano marinho, 
306 - Centro, Ponte Nova - mG, CEP 35 .430-001 ou no ende-
reço www.pontenova.mg.gov.br.

4 cm -09 1302198 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA

Extrato de Termo de rescisão Contratual . Processo licitatório nº 
065/2019 - Pregão nº 044/2019 . Contrato nº 077/2019 . objeto: 
lote 01 – obra de construção de bueiro simples celular de con-
creto no distrito de ana Florencia . Contratada: Platinum Cons-
trutora ltda, CNPJ: 27 .103 .465/0001-24 . Publique-se . Wagner 
mol Guimarães (Prefeito) .

2 cm -09 1302342 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA.

Extrato de Termo de rescisão Contratual . Processo licitató-
rio nº 032/2019 - Pregão nº 023/2019 . Contrato nº 043/2019 . 
objeto: Calçamento em bloquete sextavado no bairro rural 
massangano . Contratada: Platinum Construtora ltda, CNPJ: 
27 .103 .465/0001-24 . Publique-se . Wagner mol Guimarães 
(Prefeito) .

2 cm -09 1302345 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PorTEiriNHA

aviso de licitação - Pregão Presencial srP nº . 62/2019 - objeto: 
aquisição de combustíveis . dia da licitação: 23/12/2019 às 
07:00hs . local: Pça . Presidente Vargas, 01 – Centro, Porteiri-
nha-MG. Edital disponível www.porteirinha.mg.gov.br. Infor-
mações (38) 3831-1297 ou licitacao@porteirinha .mg .gov .br .

Porteirinha/mG, 09/12/2019 .
advá mendes silva – Pregoeiro .

2 cm -09 1302272 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PrESiDENTE BErNArDES/mG .

Proc . licitatório nº . 86/19 . Pregão nº . 54/19 . objeto: Contrata-
ção de Estrutura e Shows para o Reveillon. Data: 23/12/19 às 
08:00 . local: rua são José, 21, Centro . Edital e informações: 
(32)3538-1136 ou pelo site www.presidentebernardes.mg.gov.br. 
Jazon Haroldo silva almeida – Prefeito municipal – 09/12/19 .

2 cm -09 1302298 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio DoCE-mG 

PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 061/2019 – a Prefeitura muni-
cipal de rio doce, pessoa jurídica de direito público, com 
sede nesta cidade à rua antônio da Conceição saraiva, Nº . 
19 – Centro – CEP: 35 .442-000, inscrita no CNPJ sob o Nº . 
18 .316 .265/0001-69, torna pública a susPENsÃo do PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº . 061/2019 contratação de pessoa jurídica 
licenciada para o uso de software de gestão em saúde pública 
com acesso ilimitado de usuários, mediante locação, conside-
rando a atualização / manutenção do software, serviços especia-
lizados de implantação, treinamento e migração de dados, para 
esta secretaria municipal de saúde, do município de rio doce, 
minas gerais . o despacho desuspensão e maiores informações 
poderão ser obtidas junto a CPl da Prefeitura municipal, na rua 
antônio da Conceição saraiva, 19, Centro, rio doce/mG, no 
horário de 12h às 18h . rio doce, 09 de dezembro de 2019 .

4 cm -09 1302561 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riTáPoLiS, 

torna pública a abertura do Processo de licitação nº 078/2019, 
Pregão Presencial nº 042/2019 objetivando o registro de Preços 
para futura e eventual contratação de empresa para prestação de 
serviços de remoção em uTI móvel .abertura dia 20/12/2019, às 
09:00 horas, na sede da Prefeitura, Pça Tiradentes, 340 – Centro . 
mais informações poderão ser obtidas através do tel: (32) 3356-
1137 ou no site: www.ritapolis.mg.gov.br. Higino Zacarias de 
souza – Prefeito municipal .

2 cm -09 1302465 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 

– EXTraTo do CoNTraTo Nº 284/2019 – Partes: município 
de sabará e a empresa rEaVEl VEÍCulos EIrElIo . objeto: 
aquisição de Caminhão baú refrigerado, em atendimento a 
secretaria municipal de administração, conforme Processo 
Interno nº 3 .908/2019 . data:06/12/2019 . Prazo: 12 meses . Valor: 
r$423 .500,00 . (a) Wander José Goddard borges – Prefeito .

2 cm -06 1302003 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá –

EXTraTo do CoNTraTo Nº 285/2019 – Partes: município 
de sabará e a empresa suPEr CEsTa bÁsICa dE alImEN-
Tos EIrElI -mE . objeto: aquisição de cestas natalinas (cesta 
especial de alimentos), cesta de biscoitos variados e ave especial 
“Peru”, para atender à secretaria municipal de recursos Huma-
nos, conforme o disposto na lei municipal nº 839 de 03 de maio 
de 1999 e na lei municipal nº 2057/2014 de 30 de dezembro 
de 2014, conforme Pregão Presencial nº047/2019, Processo 
Interno nº 3 .096/2019 . data: 06/12/2019 . Prazo:03 meses . Valor: 
r$117 .041,90 . (a) Wander José Goddard borges – Prefeito .

3 cm -09 1302359 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá – 

EXTraTo do 8º TErmo adITIVo ao CoNTraTo Nº 
168/2015 - Partes: município de sabará e CoNsTruTora 
FabrImar lTda . objeto: Prorrogação do prazo de vigência 
do contrato de execução de obras de construção do Portal Turís-
tico localizado na avenida Expedicionário romeu Jerônimo 
dantas, s/n, no bairro roça Grande, sabará/mG, incluindo for-
necimento de mão de obra e materiais, de acordo com o Contrato 
de repasse nº 793253/2013 – ministério do Turismo – Caixa 
Econômica Federal, Processo nº 2 .606 .1010174-2013 – ações 
relativas ao mTur – apoio a Projetos de Infraestrutura Turís-
tica, bem como o acréscimo de 2,374888888% do valor inicial 
do contrato, em atendimento à secretaria municipal de Turismo, 
justificativa constante no Processo Interno nº 2.473/2015. 
data:28/11/2019 . Prazo:30/04/2020 .Valor:r$6 .264,98 . (a) Wan-
der José Goddard borges – Prefeito municipal .

4 cm -09 1302509 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá

– EXTraTo do 1º TErmo adITIVo ao CoNVÊNIo: Fir-
mado entre a secretaria municipal de desenvolvimento social, 
por intermédio do Conselho municipal dos direitos da Criança 
e do adolescente de sabará – CmdCa, e a secretaria munici-
pal de Educação, objetivando a execução de ações relativas a 
projetos selecionado de acordo com o Edital Fundo da Criança 
e do adolescente 2018 da Fundação Itaú social . Para execução 
do projeto “desenvolvimento Psicopedagógico de alunos com 
Necessidades Educativas Especiais”, Prorrogado por 06(seis) 
meses, isto é, até 30 de junho de 2020, conforme Processo 
Interno nº 268/2019 e Processo Interno nº 3 .644/2019 . (a) Nívia 
soares da silva – secretária municipal de desenvolvimento 
social e (a) Vânia lucia leal de Paiva Vieira - secretária muni-
cipal de Educação .

3 cm -09 1302467 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

EXTraTo dE rEsulTado FINal
EdITal Nº 01/2019 - Concurso Público para Provimento de 
Cargos da Prefeitura municipal de santa luzia – secretaria 
municipal de Educação
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 Final, 
para provimento dos cargos de Nível superior, médio e Funda-
mental Incompleto do Quadro de Pessoal da secretaria munici-
pal de Educação de santa luzia . 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, 10 de dezembro de 2019 .
Christiano augusto Xavier Ferreira

Prefeito do município de santa luzia
4 cm -09 1302530 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

CoNTraTo 316/2019 – dispensa de licitação n° 044/2019 – 
Klm ComÉrCIo E sErVIços lTda, objeto: Contratação 
de empresa de consultoria para elaboração de projeto de sistema 
de radiocomunicação digital em VHF/Fm para a Guarda muni-
cipal de santa luzia - mG Valor do Contrato r$ 16 .850,00, assi-
nado em 21/11/2019 . Vigência 04 meses .

CoNTraTo 323/2019 – dispensa de licitação n° 050/2019 
m .I moNTrEal INFormÁTICa, objeto: Contratação de 
empresa pela Prefeitura municipal/secretaria de Finanças de 
santa luzia – mG, para prestação de serviços de impressão 
e montagem de guias de IPTu/Tsu – Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano, para o exercício fiscal de 2020 e Cartas de 
aviso de débito . Valor do Contrato r$ 10 .980,00, assinado em 
28/11/2019 . Vigência 12 meses .

aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº: 199/2019 – Pregão 
Eletrônico n° 042/2019 – sobral CHaVEs E CarImbos 
lTda . objeto: registro de preços com vistas CoNTraTaçÃo 
dE EmPrEsa EsPECIalIZada Na PrEsTaçÃo dE sEr-
VIços EVENTuaIs E FuTuros dE CHaVEIro E CoN-
FECçÃo dE CarImbo . Valor da ata r$ 385 .085,00, assinado 
em 01/11/2019 . Vigência 12 meses .

CoNTraTo Nº: 306/2019 – Pregão Eletrônico n° 049/2019 – 
aZlab EQuIPamENTos E suPrImENTos Para labo-
raTÓrIo . objeto: aQuIsIçÃo dE EQuIPamENTos Para 
laboraTorIo em atendimentos a solicitação CI N°349ª/2019, 
conforme a proposta vencedora e as especificações constantes do 
anexos I – Termo de referência, do Edital Pregão Eletrônico nº: 
067/2019 e demais anexos . Valor do Contrato r$ 5 .020,00, assi-
nado em 05/11/2019 . Vigência 05/11/2020 .

7 cm -09 1302532 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

decisão do ComPaC a respeito do 
Tombamento da Fazenda da baronesa

de acordo com a lei municipal de santa luzia nº 3 .978 de 2018 
a decisão do Conselho municipal do Patrimônio Cultural de 
santa luzia (ComPaC) deverá conter:
I – A descrição detalhada e documentação do bem;
II – Fundamentação das características pelas quais o bem será 
incluído no Livro do Tombo;
III – as limitações impostas ao entorno e à paisagem do bem 
tombado, quando necessário;
IV – No caso de bens móveis, os procedimentos que deverão ins-
truir a sua saída do Município;
V – No caso de tombamento de coleção de bens, relação das 
peças componentes da coleção e definição de medidas que 
garantam sua integridade .
Como neste caso se trata de tombamento de bem imóvel, consti-
tui este documento os pontos I ao III .
I .a Fazenda da baronesa está localizada na avenida adair de 
souza, nº . 254, bairro belo Vale - santa luzia/mG, tendo o seu 
acesso principal pela avenida adair de souza . Perpendicular-
mente à propriedade, há uma importante via que liga o distrito 
são benedito ao distrito sede, a avenida brasília . No entorno 
destacam-se as edificações da fábrica Café Três Corações, edi-
ficada desde 1970 e os depósitos da fábrica de Orthocrim Col-
chões (atual Villefort Atacadista), edificada em 1993. A Fazenda 
aqui referida pertenceu à baronesa de santa luzia, dona maria 
Alexandrina de Almeida Viana, afilhada do imperador D. Pedro 
II, e seu marido, o barão manuel ribeiro Viana . Na ocasião de 
seu casamento, em 1824, a baronesa recebeu de presente de seu 
padrinho o monopólio do comércio de sal em minas Gerais . 
logo que chegou, o casal construiu um solar da rua principal 
(o solar da baronesa, localizado na rua direita) e adquiriu a 
fazenda para cultivo agrícola e criação de gado, provavelmente 
ainda na década de 1830. Tal fazenda configurava-se como uma 

propriedade de grande extensão territorial, tendo como um de 
seus terrenos limítrofes o arraial de Venda Nova (onde, hoje, é 
o distrito de Venda Nova, em belo Horizonte, aproximadamente 
a 8 km da Fazenda) .

II . os remanescentes da Fazenda da baronesa apresentam grande 
valor histórico, arqueológico e arquitetônico para o município 
de santa luzia . Valor histórico, por se tratar de uma proprie-
dade da baronesa de santa luzia, senhora maria alexandrina 
de almeida Viana, uma mulher de grande importância dentro 
da história e do desenvolvimento da cidade, por ser uma grande 
proprietária de terras da região e seu marido um grande comer-
ciante de diversos produtos advindos da fazenda, além dela de 
ser afilhada de Dom Pedro II. O valor arqueológico e arquitetô-
nico se misturam, pois trazem a cultura material remanescente da 
construção original, como a fundação que ainda está no mesmo 
local, ou nos resquícios do muro de pedra da propriedade, e, por 
mais que a construção atual tenha sido modificada, ela ainda 
apresenta os vãos de janelas e portas mantiveram a disposição 
original, assim, seus remanescentes trazem uma cronologia de 
intervenções sofridas pelo bem .

III .as diretrizes de preservação dentro da área a ser tombada são 
que, serão admitidas somente intervenções de caráter de conser-
vação, preservação e restauração, incluídas as obras e serviços 
de recuperação estrutural, recomposição de alvenarias, revesti-
mentos, cobertura e outros indispensáveis à preservação e uti-
lização do bem; vãos de portas e janelas externos deverão ser 
mantidos em sua quantidade, forma, proporção, ritmo, alinha-
mento e distribuição, respeitando-se as composições das facha-
das, sobretudo as fachadas frontais e laterais direita; vedações 
das portas e janelas também devem ser conservadas, preservan-
do-se as tipologias e os materiais originais . Em caso de substitui-
ção, deverá ser utilizado material compatível com o estilo arqui-
tetônico; não se deve interferir negativamente na volumetria do 
Bem tombado nem excedê-la; é importante que haja tratamento 
paisagístico adequado da área externa - o pátio, respeitando sem-
pre o seu caráter amplo e aberto; não será admitida alteração 
nos diagramas e declividade da cobertura; as cores utilizadas na 
fachada deverão obedecer à composição característica da tipolo-
gia arquitetônica a que pertence à edificação, não se constituindo 
em nenhuma hipótese, em fator de rompimento da harmonia do 
conjunto; a área onde se situa as edificações tombadas poderá 
receber obra de ampliação e benfeitorias, obedecendo-se como 
princípios gerais . Na área do entorno do bem tombado deverá 
haver análise prévia do ComPaC e da secretaria municipal de 
Cultura e Turismo para as intervenções; fica vedado qualquer 
tipo de construção dentro da área de preservação do entorno; 
quanto à poluição visual, é vedada a colocação de engenhos de 
publicidade, exceto aqueles relativos os indicativos de atividades 
no local, segundo estudo compatibilizado de sinalização, obe-
decendo à aprovação do ComPaC . será desenvolvida e insta-
lada placas de sinalização turística adequada para a referida área; 
na área classificada como subárea 01, deverá ser construído o 
Parque maria alexandrina de almeida Viana em homenagem a 
baronesa de santa luzia .

Com esses dados, juntamente com o dossiê de tombamento da 
Fazenda da baronesa entregue ao Conselho, este reconhece que 
é necessário e de extrema importância o tombamento da edifica-
ção e seus remanescentes para que haja a preservação deste bem 
e também do seu entorno .

assim delibera-se a inscrição do Conjunto arquitetônico e 
arqueológico dos remanescentes da Fazenda da baronesa de 
santa luzia nos bem nos livros: livro I – Tombo Histórico e no 
Livro IV Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.

santa luzia, 27 de novembro de 2019 .
ulisses brasileiro do Couto Filho

Presidente do Conselho municipal do 
Patrimônio Cultural – ComPaC

21 cm -09 1302527 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
mAriA DE iTABirA/mG

- licitação deserta . republicação nova data de abertura . Pre-
gão Presencial n . 049/2019 Processo licitatório n . 071/2019 . 
objeto:registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa do ramo de hotelaria para hospedagem no município 
de santa maria de Itabira/mG . abertura dia 20 de dezembro de 
2019 às 09h00. Edital na integra disponível no site: www.san-
tamariadeitabira .mg .gov .br - s .m .I . 09/12/2019 . reinaldo das 
dores santos - Prefeito municipal .

2 cm -09 1302567 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAÍSo .

rEsulTado da HabIlITaçÃo Tomada dE PrEços nº 
008/2019 – Contratação de empresa para execução de obras de 
pavimentação e drenagem pluvial da rua bulgária e trecho da 
avenida José Catarino Pessoa no bairro Industrial em santana do 
Paraíso . a empresa EmmPEC EmPrEsa mINEIra dE Pro-
JETos, ENGENHarIa E CoNsTruçõEs lTda foi decla-
rada Habilitada e a empresa CIVIC PlaN ENGENHarIa E 
CoNsulTorIa lTda foi declarada Inabilitada por não cum-
prir o item 7 .2 .5 letra a do edital . aberto o prazo de recurso na 
forma da lei . laís a . C . de melo souza, Presidente da CPl . 
santana do Paraíso, 09/12/2019 .

3 cm -09 1302362 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SANTANA Do PArAÍSo – mG

- EXTraTo de Primeiro Termo aditivo ao Contrato N° 
040/2019 . Contratada: K C abrEu aZEVEdo CasTro - mE, 
CNPJ 24 .295 .837/0001-73 . objeto: aditamento de PraZo dE 
EXECuçÃo por mais 03 (três) meses ao contrato N° 040/2019 
para prestação de serviços de para execução de obras de pavi-
mentação e sinalização das vias entorno da Praça matriz – Cen-
tro – santana do Paraíso . santana do Paraíso, 05 de dezembro de 
2019 . luzia Teixeira de melo/Prefeita municipal .

2 cm -09 1302558 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SANTANA Do PArAÍSo – mG

 
- EXTraTo de Terceiro Termo aditivo ao Contrato N° 
047/2019 . Contratada: urbanos Construtora e Incorporadora 
ltda mE, CNPJ 23 .304 .570/0001-70 . objeto: aditamento de 
rEProGramaçÃo dE Valor ao contrato 047/2019, para 
execução de obras ampliação e reforma de parte da edifica-
ção localizada na horta para implantação centro de reciclagem 
em santana do Paraíso . o valor do contrato passa a ser de r$ 
122 .489,60 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e 
nove reais e sessenta centavos) . santana do Paraíso, 11 de outu-
bro de 2019 . luzia Teixeira de melo/Prefeita municipal .

3 cm -09 1302551 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
FrANCiSCo DE PAuLA/mG

– Ratificação da Inexigibilidade – Considerando que o processo 
de inexigibilidade 004/2019 encontra-se de conformidade com 
a legislação pertinente (art . 25, inciso III da lei federal 8666/93) 
e, com arrimo no parecer jurídico, raTIFICo a inexigibili-
dade de licitação em favor da empresa ElIZabETE aParE-
CIda souZa - mEI, para prestação de serviços de promoção 
de shows artísticos infantil, para animação das festividades do 
Fim de ano 2019, ao preço de r$ 4 .500,00 (quatro mil e qui-
nhentos reais) . depois de cumpridas as formalidades de praxe, 
publique-se e cumpras-se .

3 cm -09 1302245 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG

referente ao Pregão Presencial N .º 067/2019-registro de preços 
para futura e eventual aquisição de peças Genuínas ou originais 
para manutenção dos veículos/máquinas/ônibus pertencentes à 
frota própria da Prefeitura municipal de são Gonçalo do rio 
abaixo/mG . o pregoeiro e equipe de apoio, por determinação 
da Procuradoria Jurídica, Convocam as empresas Fera diesel 
Comércio de Peças e Serviços Ltda;Liderança Peças e Acessó-
rios Eireli e World Car diesel auto Peças para que, em 24 horas 
apresente o catálogo de preços da(s) peça(s) Genuínas dos itens 
vencidos no referido certame, sob pena de ser cancelada a arP 
firmada. São G. do R. Abaixo, 03 de dezembro de 2019. Antônio 
Carlos Noronha bicalho – Prefeito municipal .

3 cm -09 1302433 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG

3° Termo de aditivo ao contrato 201/2017 . Partes: PmsGra e 
A&G Serviços Médicos Ltda.-EPP. Valor R$ 598.999,92 Vigên-
cia: 01/10/2019 a 30/09/2020 .
1º aditivo ao contrato 196/2019 . Partes: PmsGra e Irmãos souza 
Premoldados e Construções ltda EPP . Valor: r$ 9 .569,90 .
1º aditivo ao contrato 197/2019 . Partes: PmsGra e Comercial 
rosário ltda-mE . Valor: r$ 36 .880,00 .

2 cm -09 1302287 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do SAPuCAÍ – mG.

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. Extrato de classificação e 
resultado final do cargo de monitor de creche e de ato adminis-
trativo que anula o deferimento da condição especial de porta-
dor de deficiência. O Poder Executivo informa que os referidos 
documentos estão disponíveis na íntegra nos sites www.ambasp.
org.br, www.saogoncalodosapucai.mg.gov.br e no Quadro de 
Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura Municipal. São Gon-
çalo do sapucaí - mG, 5 de dezembro de 2019 . Elói radin alle-
rand, Prefeito municipal .

3 cm -09 1302271 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo 
- Extrato do 3º termo aditivo ao Contrato 172/2019

Espécie: 3º termo aditivo do contrato nº 172/2019 . origem: Pro-
cesso licitatório nº 020/2018 - Tomada de Preços nº 002/2018 . 
Contratante: Prefeitura municipal de são Gotardo . Contratada: 
mr Civil e metálica Eireli . objeto: Constitui objeto do 3º termo 
aditivo a reprogramação da obra, com acréscimo de 30,3966% 
no valor inicial atualizado do contrato 172/2019 . Valor do adi-
tivo: r$125 .257,63 . data do aditivo: 06/12/2019 . seiji Eduardo 
sekita – Prefeito municipal . marilene Teodoro da silva e silva - 
secretária municipal de Educação, Cultura e Turismo . andré Tani 
– Engenheiro municipal . marcio José ribeiro - representante da 
Contratada .

3 cm -09 1302498 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo
– Extrato do 2º termo aditivo ao Contrato 179/2019

Espécie: 2º termo aditivo ao contrato nº 179/2019 . origem: Pro-
cesso licitatório nº 020/2018, Tomada de Preços nº 002/2018 . 
Contratante: Prefeitura municipal de são Gotardo . Contratada: 
mr Civil e metálica Eireli . objeto: Constitui objeto do 2º termo 
aditivo a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 49 
dias . data de assinatura do aditivo: 05/12/2019 . Prazo de execu-
ção: 23/12/2019 a 09/02/2020 . assinantes: seiji Eduardo sekita – 
Prefeito municipal . marilene Teodoro da silva e silva – secretária 
municipal de Educação, Cultura e Turismo . andre Tani – enge-
nheiro municipal . marcio José ribeiro Junior - representante da 
Contratada .

3 cm -09 1302495 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi
Torna pública a abErTura do Processo de licitação nº 
291/2019, Tomada de Preços nº 017/2019 para contratação de 
empresa para: rEForma / rEsTauro de imóvel da rua 
santo antônio n °22-Centro- são João del rei- mG . abertura dia 
06/01/2020, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura:rua ministro 
Gabriel Passos,199 – Centro . mais informações poderão ser obti-
das através do tel: (32) 3379-2923/2925, ou no site: www.saojoao-
delrei .mg .gov .br . Nivaldo José de andrade – Prefeito municipal .

2 cm -09 1302180 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
PEDro DoS FErroS/mG

- TorNa PublICo – rETIFICaçÃo do EdITal - PrEGÃo 
046/2019 PrC 086/2019 - obJETo: Contratação empresa para 
locação de maquinas, caminhões basculante e truck, caminhão 
toco com caçamba e onibus com motorista, operador e combusti-
vem para atender necessidades desta prefeitura . Fica excluido da 
fase de Habilitação a exigencia de “Comprovação de propriedade 
dos veículos apto a realizarem os serviços requisitados pela Pre-
feitura” . “onde se lê 11/12/2019 leia-se 20/12/2019’’ a abertura 
será dia 20/12/2019, as 09:h00min na Prefeitura municipal de são 
Pedro dos Ferros . são Pedro dos Ferros/mG, 09 de dezembro de 
2019. Luiz Philippi Alves e Silva- Pregoeiro Municipal, Newton 
Gabriel avelar - Prefeito .

3 cm -09 1302531 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
PEDro Do SuAÇuÍ/mG

INEXIGIbIlIdadE/CrEdENCIamENTo 009/2019
Prefeitura municipal de são Pedro do suaçuí/mG, tem por objeto 
o credenciamento de Prestadores de serviços especializados na 
área da saúde para realização de exames de ultrassonografia, por 
intermédio da secretaria municipal de saúde, em conformidade 
com as condições estabelecidas neste Edital de Credenciamento 
009/2019 . os interessados deverão apresentar na sede da Prefei-
tura para retirada do Edital e apresentar documentação de segunda 
a sexta das 07:00 as 13:00 horas, são Pedro do suaçuí/mG, 09 de 
dezembro de 2019 – Comissão Permanente de licitação 
icardo araújo souza – Prefeito municipal - licitapedro@bol .
com .br (33) 3434-1141 .

3 cm -09 1302554 - 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 3201912092011430211.


