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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSoS

 - aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal Nº . 043/2019 
- PromoTor: PreFeITura muNICIPal de Passos . o municí-
pio de Passos, através da secretaria municipal de obras, Habitação e 
serviços urbanos, torna público que será realizada licitação para con-
tratação de empresa especializada para execução de serviços de capina 
manual, roçagem, raspagem de vias pavimentadas e pintura de meios 
fios, limpeza de canais e sarjetas. A licitação será realizada na moda-
lidade Pregão Presencial, menor Preço Global, atendendo em todos os 
seus atos ao disposto no art . 4º da lei Federal nº . 10 .520/2002 e no 
artigo 3º da lei Federal nº . 8 .666/93 e demais alterações, aplicando-se 
a lei Complementar nº . 123/2006, com as alterações feitas pelas leis 
Complementares nº . 147/2014, 154/2016 e 155/2016 . o credencia-
mento dos licitantes será às 13h00min do dia 08/10/2019 . o recebi-
mento e abertura dos envelopes dar-se-ão em ato contínuo ao encerra-
mento do credenciamento dos licitantes . o edital poderá ser adquirido 
no site www .passos .mg .gov .br - Passos/mG, 19 de setembro de 2019 . 
Verdi Gomes de Pádua - secretário municipal de obras, Habitação e 
serviços urbanos .

4 cm -19 1274084 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG
eXTraTo//Convênio 25/2019, Conveniada: Procuradoria-Geral 
Federal, através da unidade de atendimento em minas Gerais, objeto: 
estabelecimento de mútua cooperação entre as partes convenentes, 
objetivando o apoio ao funcionamento da advocacia Geral da união, 
Procuradoria-Geral Federal, escritório avançado da PGF em Patos de 
minas, Vigência: 11/09/2019 a 11/09/2021 . Termo de Fomento 26/2019, 
organização da sociedade Civil: associação Peleja – Criação Cultu-
ral, Objeto: Tem por objeto o repasse de recursos financeiros (Con-
tribuições) para cobrir despesas com o Festival marreco 11ª edição, 
Valor: r$ 53 .000,00 (cinqüenta e três mil reais), Vigência: 18/09/2019 
a 31/10/2019 . Termo de Fomento 27/2019, organização da sociedade 
Civil: Grupo escoteiro são Francisco 053/mG, objeto: Tem por objeto 
o repasse de recursos financeiros (Contribuições) para cobrir despesas 
com o projeto escoteiro em ação, Valor: r$ 8 .000,00 (oito mil reais), 
Vigência: 18/09/2019 a 31/12/2019 . Convênio 26/2019, Conveniada: 
Centro Politécnico – Treinamento, ensino e Pesquisa ltda, objeto: 
Tem por objetivo a colaboração recíproca entre as partes visando ao 
desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar estágios 
obrigatórios e não obrigatórios, Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2024 . 
Patos de minas, 19 de setembro de 2019 . José eustáquio rodrigues 
alves . Prefeito municipal .

5 cm -19 1274050 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAuLiSTAS/mG
Termo de raTIFICaçÃo de INeXIGIbIlIdade de lICI-
TaçÃo o Prefeito municipal de Paulistas/mG, evandro ribeiro de 
Carvalho, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
o disposto nos artigos 25 e 26 da lei 8 .666/93, raTIFICa a inexi-
gibilidade de licitação, conforme processo de nº 060/2019, Inexigi-
bilidade 002/2019, para Contratação da empresa: leoNardo Cae-
TaNo eIrelI-me, inscrita no CNPJ n .º 08 .936 .394/0001-04, para 
apresentação musical no dia 28 de dezembro de 2019, realização das 
Festividades do réveillon 2020 na sede do município, pelo valor Total 
de r$ 22 .000,00 (vinte e dois mil reais) . Paulistas/mG, 18 de setem-
bro de 2019 .

3 cm -19 1274248 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEÇANHA
 – Convocação e Nomeação Para servidores em Cargos Públicos – 
PorTarIa N°3 .673 – CarGos: auxiliar administrativo–John 
Gelson Kliper oliveira dos santos, Carpinteiro–Jair Gomes dos 
santos,educador Físico (bacharel)–Fernando Queiros luz, enfermei-
ro–Wander Lúcio dos Reis da Silva, Fiscal Sanitário-Rosilene das Gra-
ças de lima, Fisioterapeuta-dárida Costa silva e ana Carolina Perpé-
tuo Garcia alvarenga, Gari-odenilda silva Pereira, luciana aparecida 
Coelho da Costa, elimarço Gomes Pereira e Geni de brito Nascimento, 
Nutricionista-luana stella silva Pereira, odontólogo-lívia oliveira 
alvarenga e Técnico de Contabilidade-marcelo mourão . Prazo: 30 
dias . melhores informações Telefone (33) 3411-2580 - e-mail adm .
pecanha@gmail.com; bem como no Site http://www.pecanha.mg.gov.
br/, Peçanha (mG), 19/09/2019 . eustáquio de Carvalho braga - Pre-
feito municipal .

4 cm -19 1273987 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PiEDADE 
DE PoNTE NoVA-mG – 

aVIso de lICITaçÃo – edITal CoNsolIdado – PrC 
039/2019-PP 015/2019 – objeto: registro de preços para futura e even-
tual aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expan-
são e consolidação do sistema Único de saúde (sus) no município de 
Piedade de Ponte Nova, conforme termo de compromisso n° 584/6046 . 
Informações: licitacao@piedadedepontenova .mg .gov .br, Tel: (31) 
3871-5203 ou no endereço sala de licitações, Praça dr . José Pinto 
Vieira, 36, Centro, Piedade de Ponte Nova, minas Gerais . de segunda 
a sexta, das 12:00h às 18:00h.– Antônio Mayrink Bordoni - Prefeito 
municipal .

3 cm -18 1273906 - 1

PrEFEiTurA muNiCÍPAL DE PimENTA/mG.
 Pregão Presencial nº 031/2019 . Procedimento licitatório nº 047/2019 . 
Sessão Oficial dia 04/10/2019 às 08:00 horas. Objeto: Aquisição de 
equipamentos de Proteção Individual e Protetor solar para uso dos ser-
vidores Públicos municipais . o edital poderá ser solicitado pelo email: 
licitapta@gmail .com ou na sede da Prefeitura municipal . Informações 
pelo telefone (37) 3324-1057 . Pimenta/mG, 18 de setembro de 2019 . 
rinaldo Nicodemos Teixeira – Pregoeiro . 

2 cm -19 1274076 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirANGuÇu/mG 
torna público o Processo licitatório n° 088/2019, Pregão Presencial 
045/2019, registro de preços para futura e eventual aquisição de medi-
camentos para atender as necessidades do setor de saúde desta Prefei-
tura . abertura será no dia 02/10/19 as 08:30 horas . o edital encontra-se 
disponível no rol da Prefeitura, site www .pirangucu .mg .gov .br ou atra-
vés do e-mail: compras@pirangucu .mg .gov .br . dúvidas pelo telefone 
(35) 3643-1222, das 08:00 as 16:00 horas de segunda a sexta .

2 cm -18 1273585 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirANGuÇu/mG
 torna público o Processo licitatório n° 089/2019, Pregão Presencial 
046/2019, registro de preços para futura e eventual aquisição de equi-
pamentos, móveis, eletrodomésticos e outros produtos eletrônicos . 
abertura será no dia 07/10/19 as 08:30 horas . o edital encontra-se dis-
ponível no rol da Prefeitura, site www .pirangucu .mg .gov .br ou através 
do e-mail: compras@pirangucu .mg .gov .br . dúvidas pelo telefone (35) 
3643-1222, das 08:00 as 16:00 horas de segunda a sexta .

2 cm -19 1274117 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PomPÉu
 Processo licitatório130/2019,Pregão Presencial 083/2019 .o muni-
cípio de Pompéu torna público que fará realizar-sePregão Presencial 
083/2019 . objeto: registro de Preços para contratação de empre-
sas para prestação de serviço de serralheria e estruturas metá- licas .
Tipo:“Menor Preço”; Critério de Julgamento:“Menor Preço Por 
Item”;Data da Abertura:08/10/2019às08:30hrs. Inf.:Tel.: (37)3523-
1000,ramal 211 .o edital poderá ser obtido noe-mail: editaislicitacao @
pompeu .mg .gov .br ou sitewww .pompeu .mg .gov .br . 

2 cm -19 1274044 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTo CHiQuE-mG
torna público o P . nº 039/19 PP nº 25/19 . objeto: Contratação de 
empresa para organizar eventos com fornecimento de materiais . ses-
são: 03/10/19 às 08:00 hs . edital: Prefeitura, e-mail: licitacaopontochi-
que2017@gmail .com ou pelo site . Ponto Chique-mg, 19/19/19 . ronil-
son lemos- Pregoeiro .

2 cm -19 1273972 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTo CHiQuE-mG
 torna público o P . nº 044/19 PP nº 30/19 . objeto: aquisição de roça-
deiras hidráulicas e a gasolina . sessão: 03/10/19 às 11:00 hs . edital: 
Prefeitura, e-mail: licitacaopontochique2017@gmail .com ou pelo site . 
Ponto Chique-mg, 19/09/19 . ronilson lemos - Pregoeiro . 

1 cm -19 1273956 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE/mG – 
PreGÃo PreseNCIal Para reGIsTro de Preços Nº 63/19 
– objeto:“Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de dedetização de controle de vetores e pragas urbanas ,desentu-
pimentos em geral e limpeza de fossa dos prédios municipais próprios e 
locados da secretaria municipal de educação e cultura,gabinete e secre-
taria de saúde ”. Asessão pública será realizada no dia 03 de outubro 
de 2019 às 14:00 h . o edital poderá ser consultado e obtido ,gratuita-
mente ,em dias úteis e em horário comercial ,mediante apresentação de 
PeN_drIVe ,para cópia do arquivo na superintendência de Gestão de 
recursos materiais e pelo site da Prefeitura municipal de Pouso ale-
gre . Informações tel . (35) 3449-4023 ou email: licitapamg@gmail .com 
–Derek William Moreira Rosa – Pregoeiro Municipal -Pouso Alegre 19 
de setembro de 2019 .

3 cm -19 1274130 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE/mG – 
susPeNsÃo PreGÃo PreseNCIal Para reGIsTro de Pre-
ços Nº 89/2019 – objeto: Contratação de empresa para execução 
de serviços de implantação, drenagem e redes de captação de águas 
pluviais e manutenção em redes existentes, incluindo mão de obra e 
material.”Fica suspensa a sessão pública que seria realizada no dia 26 
de setembro de 2019 as 14:00 h  . Informações tel (35) 3449 4023 ou 
email :licitapamg@gmail.com – Derek Willian Moreira Rosa – Prego-
eiro municipal – Pouso alegre 19 de setembro de 2019 .

2 cm -19 1274099 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PrESiDENTE KuBiTSCHEK/mG.

 Pregão Presencial nº 022/2019 . aVIso de lICITaçÃo . Torna 
público que fará realizar no dia 03 de outubro de 2019, às 09:00 horas, 
Pregão Presencial nº 022/2019, Tipo “Menor Preço” cujo objeto é 
registro de Preços para eventual fornecimento parcelado de móveis 
e equipamentos em geral . Informações e edital poderão ser obtidos na 
Prefeitura municipal, rua agostinho de oliveira malaquias - 35, Cen-
tro . Tel .: (38) 3545-1122, e-mail: licitacao@pk .mg .gov .br/, site: www .
pk .mg .gov .br . silvério Izanam de oliveira - Pregoeiro municipal .

3 cm -19 1273993 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PruDENTE DE morAiS/mG 
torna público que fará realizar ProCesso lICITaTÓrIo 045/2019 
– PREGÃO Nº 23/2019, do tipo “menor preço”. OBJETO: Registro 
de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de 
suplemento alimentar nutricional para atender a secretaria municipal 
de saúde . abertura/sessão: 08/10/2019, 9 h . local: sala de licitações 
da Prefeitura/rua Prefeito João dias Jeunnon, nº 56, Centro . edital 
disponível em: www .prudentedemorais .mg .gov .br . Informações: (31) 
3711-1212 ou (31) 3711-1390 e/ou licitacoes@prudentedemorais .
mg .gov .br .

3 cm -19 1274003 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rAPoSoS 
Torna Público o Processo 082/2019 . espécie: leilão nº 001/2019 . 
objeto: alienação de bens moveis inservíveis pertencentes ao muni-
cípio de Raposos, a ser realizado pela Leiloeira Oficial: Carolina 
Camargos marques Florentino, mat . JuCemG nº 997 . leilão: 1ª etapa 
“Online”: inicio dia 07/10/2019, no site WWW.gpleiloes.com.br. 2ª 
etapa “Simultâneo”: inicio dia 17/10/2019, as 10h00min, na Escola 
municipal agua limpa, rua ernesto Cassilhas, 272 – Água limpa, 
Raposos Mg. O edital completo encontra-se disponível no site WWW.
gpleiloes .com .br . mais informações pelo telefone: (31) 3241-4165 .

3 cm -18 1273924 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rESENDE CoSTA/mG
– aVIso de PreGÃo PreseNCIal 064/2019– o município de 
resende Costa torna público que fará realizar Processo licitatório nº 
114/2019, modalidade PreGÃo PreseNCIal nº 064/2019, cujo 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www .resende-
costa .mg .gov .br e pregao@resendecosta .mg .gov .br, tendo como objeto 
a aquisição de materiais de laboratório para escola municipal . Infor-
mações (32) 3354 .1366 – ramal 214 . data: 07/10/2019 às 09:00 hs . 
roberto mauro mendes de almeida – Pregoeiro .

2 cm -19 1274026 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rESENDE CoSTA/mG
 – aVIso de PreGÃo PreseNCIal 063/2019– o município de 
resende Costa torna público que fará realizar Processo licitatório nº 
113/2019, modalidade PreGÃo PreseNCIal nº 063/2019, cujo 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www .resende-
costa .mg .gov .br e pregao@resendecosta .mg .gov .br, tendo como objeto 
a contratação de leiloeiro oficial. Informações (32) 3354.1366 – ramal 
214 . data: 04/10/2019 às 14:00 hs . roberto mauro mendes de almeida 
– Pregoeiro .

2 cm -19 1274025 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rESENDE CoSTA/mG
 – aVIso de PreGÃo PreseNCIal 065/2019– o município de 
resende Costa torna público que fará realizar Processo licitatório nº 
115/2019, modalidade PreGÃo PreseNCIal nº 065/2019, cujo 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www .resende-
costa .mg .gov .br e pregao@resendecosta .mg .gov .br, tendo como objeto 
a aquisição de materiais esportivos para escolas municipais . Infor-
mações (32) 3354 .1366 – ramal 214 . data: 08/10/2019 às 09:00 hs . 
roberto mauro mendes de almeida – Pregoeiro .

2 cm -19 1274027 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rESENDE CoSTA/mG –
 aVIso de PreGÃo PreseNCIal 061/2019– o município de 
resende Costa torna público que fará realizar Processo licitatório nº 
111/2019, modalidade PreGÃo PreseNCIal nº 061/2019, cujo 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www .resende-
costa .mg .gov .br e pregao@resendecosta .mg .gov .br, tendo como objeto 
a aquisição de materiais didáticos . Informações (32) 3354 .1366 – ramal 
214 . data: 03/10/2019 às 09:00 hs . roberto mauro mendes de almeida 
– Pregoeiro .

2 cm -19 1274021 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rESENDE CoSTA/mG 
– aVIso de PreGÃo PreseNCIal 062/2019– o município de 
resende Costa torna público que fará realizar Processo licitatório nº 
112/2019, modalidade PreGÃo PreseNCIal nº 062/2019, cujo 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www .resende-
costa .mg .gov .br e pregao@resendecosta .mg .gov .br, tendo como objeto 
a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar . Informações 
(32) 3354 .1366 – ramal 214 . data: 04/10/2019 às 09:00 hs . roberto 
mauro mendes de almeida – Pregoeiro .

2 cm -19 1274023 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rESENDE CoSTA/mG
 – aVIso de PreGÃo PreseNCIal 066/2019– o município de 
resende Costa torna público que fará realizar Processo licitatório nº 
116/2019, modalidade PreGÃo PreseNCIal nº 066/2019, cujo 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www .resende-
costa .mg .gov .br e pregao@resendecosta .mg .gov .br, tendo como objeto 
a aquisição de 01 caminhão zero km de pequeno porte . Informações 
(32) 3354 .1366 – ramal 214 . data: 09/10/2019 às 09:00 hs . roberto 
mauro mendes de almeida – Pregoeiro .

2 cm -19 1274029 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rESPLENDor/mG . 
Processo licitatório 50/2019, Pregão Presencial 32/2019, srP 19/2019 . 
o município de resplendor torna público a abertura de licitação cujo 
objeto registro de preço para eventual e futura aquisição de eletroele-
trônicos, eletrodomésticos, móveis e equipamentos e materiais perma-
nentes (enfermagem e odontologia), para o atendimento da secretaria 
municipal de saúde, em atendimento à Proposta 14025 .844000/1180-13 
– ministério da saúde – recurso de emenda Parlamentar . entrega dos 
envelopes até o dia 03/10/2019, até às 08h00min . abertura dos envelo-
pes 03/10/2019 a partir das 08h00min . o edital poderá ser consultado 
e as informações poderão ser obtidas a partir desta data de 08h00 às 
15h00, na sede da Prefeitura municipal, na Praça Pedro Nolasco, 020, 
Centro, resplendor/mG, no telefone (33) 3263-2003 ou no sítio www .
resplendor .mg .gov .br . resplendor/mG, 19/09/2019 – lucicleide s . de 
souza medeiros – Pregoeira .

4 cm -19 1273942 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rESPLENDor/mG .
 Processo licitatório nº 49/2019, Tomada de Preços nº 4/2019 .

o município de resplendor torna público a abertura de licitação 
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução 
de obras de infraestruturas urbanas no bairro João ricardo com cal-
çamentos de blocos de concreto sextavado com drenagem pluvial nas 
ruas: João José mota, Pernambuco, Fortaleza e Ceará em resplendor/
mG, CeP 35 .230-000, em atenção ao Convênio nº 14910000128/2018 
– Emenda Parlamentar, conforme projetos e especificações constantes 
do termo de referência e demais anexos do edital . entrega dos envelo-
pes será no dia 9/10/2019 até as 9h00min . abertura dos envelopes será 
dia 9/10/2019, a partir das 9h00min . o edital poderá ser consultado 
e as informações poderão ser obtidas a partir desta data, de 08h00 às 
15h00, na sede da Prefeitura à Praça Pedro Nolasco, 020, Centro, res-
plendor/mG, no e-mail: licitacoes@resplendor .mg .gov .br ou licitacao-
pmresplendor@gmail .com, telefone (33) 3263-2003 ou no sítio www .
resplendor .mg .gov .br . resplendor/mG, 20/9/2019 – deuzimar Nepo-
muceno de oliveira – Presidente da CPl .

4 cm -19 1273941 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio ACimA-mG,
 torna publico os seguintes editais: Pregão Presencial nº 043/2019 
– objeto: srP de aquisição de lixeiras . abertura: dia 07/10/19 às 
10:00h .
Pregão Presencial nº 052/2019 – objeto: srP de raticidas e Insetici-
das . abertura: dia 04/10/19 às 10:00h .
Concorrência Pública nº . 007/2019 – objeto: execução e Instalação de 
abrigos urbanos e Pórtico . abertura: dia 05/11/2019 às 10:00h - dis-
ponível: www .prefeiturarioacima .mg .gov .br – Prefeita municipal . 

2 cm -19 1274255 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio Do PrADo-mG
 - Aviso de Retificação e Nova Data de Abertura do Edital PL nº 
044/2019PP º 025/2019 . objeto: registro de Preços para Futura e 
eventual aquisição de equipamentos e acessórios de Informática para 
manutenção das secretarias do município de rio do Prado . abertura: 
03 .10 .2019 às 08h00min . Interessados poderão retirar o edital na sala 
de licitações à rua severiano Fonseca, 43 Centro, no horário de 07:00 
às 12:00, ou no site www .riodoprado .mg .gov .br . márcio Gil de sousa 
- Presidente da CPl .

2 cm -19 1274233 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PomBA – 
lICITaçÃo 095/2019

 o município de rio Pomba torna público que fará realizar a licitação 
nº 095/2019, na Modalidade “Pregão” com procedimento “Presencial” 
e julgamento pelo “Tipo Menor Preço”, para aquisição de equipamento 
para academia ao ar livre . a sessão terá início às 14:00 horas (quatorze 
horas) do dia 07 de outubro de 2019, na sala de licitações da Prefei-
tura, situada à av . raul soares, 15, no município de rio Pomba/mG . o 
edital de licitação está à disposição dos interessados nos dias úteis no 
local já mencionado no horário comercial . rio Pomba, 19 de setembro 
de 2019 . Carla Nolasco martins Vieira Coimbra . Pregoeira

3 cm -19 1274314 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá
 - aVIso de PreGÃo PreseNCIal Nº 043/2019 – a secretaria 
municipal de administração torna público que fará realizar no dia 
04/10/19 às 09:00 horas, Pregão Presencial nº 043/19, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
exames médicos (admissionais, periódicos, demissionais e retorno ao 
trabalho) e emissão de atestado de saúde ocupacional – aso, em 
atendimento à secretaria municipal de recursos Humanos, conforme 
especificações contidas neste edital e seus anexos. O edital na íntegra se 
encontra disponibilizado no site www .sabara .mg .gov .br . sabará, 19 de 
setembro de 2019 . Hélio César rodrigues resende– secretário muni-
cipal de administração .

3 cm -19 1273985 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá
 – eXTraTo do CoNTraTo Nº 190/2019 – Partes: município de 
sabará e a empresa ComIm CoNsTruTora eIrelI . objeto: Con-
tratação de empresa do ramo para a execução de obra de contenção da 
rua embaúba no bairro Cabral com fornecimento de mão de obra e 
materiais, em atendimento à secretaria municipal de obras, conforme 
constante Processo Interno nº 1759/2018 . data: 04/09/2019 . Prazo: 
10 Meses. Valor: R$ 1.091.520,65. (a) Wander José Goddard Borges 
– Prefeito .

2 cm -19 1274028 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 
– Termo de adJudICaçÃo e HomoloGaçÃo PreGÃo Pre-
seNCIal Nº 024/2019 . em decorrência do contido no processo licita-
tório PreGÃo PreseNCIal Nº 024/2019, ProCesso INTerNo 
Nº 1 .088/2019, que tem como objeto promover registro de preços, con-
signado em ata, para aquisição de equipamentos de proteção individual, 
em atendimento à secretaria municipal de recursos Humanos, a mim 
apresentados, adJudICo e HomoloGo o seu objeto às empresas 
a alIaNça INdÚsTrIa e ComÉrCIo eIrelI-me, itens 14, 33 
e 42, no valor total de r$29 .916,00 (vinte e nove mil, novecentos e 
dezesseis reais), bH soldas eQuIPameNTos de ProTeçÃo 
INdIVIdual eIrelI - me, itens 2, 10, 15, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 34, 
35, 38, 45, 46, 47 e 48 no valor total de r$ 111 .786,00 (cento e onze 
mil, setecentos e oitenta e seis reais) eVoluTIoN eQuIPameNTos 
de ProTeçÃo eIrelI, itens 3, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 30, 
31, 36, 37 e 49, no valor total de r$85 .122,00 (oitenta e cinco mil, 
cento e vinte e dois reais), relaCIoNar ComÉrCIo lTda, itens 
5, 7, 8, 26, 27, 32, 39, 40, 41, 43 e 44 no valor total de r$ 128 .262,00 
(cento e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais) .

sabará, 19 de setembro de 2019 . 
(a) Hélio César rodrigues de resende - 
secretário municipal de administração .

5 cm -19 1274231 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG
 resulTado da ProVa de TÍTulos Para 

os CarGos de NÍVel suPerIor
 edITal Nº 01/2019 - Concurso público para provimento de cargos da 
Prefeitura municipal de santa luzia – secretaria municipal de educa-
ção . 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 da Prova de Títulos para 
os cargos de Nível superior . a íntegra do resultado será divulgado no 
Quadro de avisos e Publicações da Prefeitura municipal de santa luzia 
e divulgado no endereço eletrônico www .gestaodeconcursos .com .br e 
www .santaluzia .mg .gov .br . santa luzia, 20 de agosto de 2019 .

Christiano augusto Xavier Ferreira
Prefeito do município de santa luzia

4 cm -19 1274049 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

CoNTraTo de raTeIo Nº: 001/2019 – CoNsÓrCIo INTer-
muNICIPal alIaNça Para a saÚde, objeto: ratear as despe-
sas do Consórcio entre os Consorciados nos termos do art . 8º da lei 
nº 11 .707/05, do Contrato de Consórcio Público e com base no orça-
mento aprovado pela Assembléia Geral, tendo por fim o efetivo funcio-
namento da sede administrativa do Consórcio . Valor do Contrato r$ 
725 .888,93, retroagindo os efeitos da publicação a 01/04/2019 . Vigên-
cia 31/12/2019.Retificação da publicação feita em 04/09/2019, página 
7 . onde se lê  . Valor do Contrato r$ 30 .000,00, leia-se , valor do Con-
trato r$ 725 .888,93 .

Termo de CoNTraTo de ProGrama Nº: 001/2019 – CoN-
sÓrCIo INTermuNICIPal alIaNça Para a saÚde, objeto: 
Contrato de Programa a regulação do atendimento móvel de urgência 
municipal integrado à rede de urgência e emergência da região macro 
Centro estadual, realizado através da base de regulação instalada no 
município de belo Horizonte . retroage-se os efeitos da publicação a 
02/01/2019 .

dIsPeNsa Nº 035/2019 – Contrato nº 277/2019 – Contratado: Insti-
tuto brasileiro de Gestão e Pesquisa – IbGP . Valor: r$ 114 .000,00 e 
acréscimo de r$ 26,00 por candidato inscrito . Vencimento: 12 meses . 
ass . em 16/09/2019 .

dIsPeNsadelICITaçÃo Nº 0017/2019
 objeto: locação de Imóvel para Funcionamento do Posto de saúde 
acácia - Proprietário GraZIelle TeIXeIra dos saNTos . Valor 
r$ 10 .800,00 pelo período de 12 meses . a secretaria mun . de saúde, 
raTIFICa o procedimento em 21/08/2019, para seu efeito jurídico e 
legal .

dIsPeNsadelICITaçÃo Nº 0018/2019
 objeto: locação de Imóvel para Funcionamento do Posto de saúde 
Jabaquara - Proprietário: Helder VINICIus GoNçalVes saN-
Tos . Valor r$ 15 .2100,00 pelo período de 12 meses . a secretaria mun . 
de saúde, raTIFICa o procedimento em 21/08/2019, para seu efeito 
jurídico e legal .

dIsPeNsadelICITaçÃo Nº 0019/2019
 objeto: locação de Imóvel para Funcionamento do Posto de saúde 
Frimisa – Proprietário: ZIldeTe baTIsTa FerreIra . Valor r$ 
32 .040,00 pelo período de 12 meses . a secretaria mun . de saúde, 
raTIFICa o procedimento em 21/08/2019, para seu efeito jurídico e 
legal .

Dispensa de Licitação nº024/19 - Retificação da Publicação no diário 
oficial de Minas Gerais Caderno 2 – pagina 8 datada de 29 de Agosto 
de 2019 referente a Ratificação de Dispensa de Licitação nº024/19: 
onde se lê: “19/08/2019 –empresa contratada: Fundação de desenvol-
vimento da Pesquisa-FUNDEP, valor r$ 39.850,00” Leia-se: “. Contra-
tado: Fundação de desenvolvimento da Pesquisa-FuNdeP, valor r$ 
39.850,00 e acréscimo de R$ 27,00 por candidato inscrito. Fica ratifi-
cada em 19/08/2019 pelo secretario municipal de educação, srº erme-
lindo martins Caetano .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
mAriA DE iTABirA/mG – 

reTIFICaçÃo 001da Tomada de Preço n . 001/2019, Processo n . 
059/2019, Retifica-se: Do Edital - Clausula Primeira – Do objeto; Clau-
sula Segunda – Data, horário e local de abertura; Clausula Quarta – 
Condições de Participação; Clausula Oitava – Habilitação; Clausula 
Décima- Julgamento; Clausula Decima Quarta – Obrigações da empresa 
vencedora, Anexo I – planilha de custos; Anexo III – Cronograma físico 
financeiro; Anexo X – Proposta Comercial; Anexo XII- Minuta de Con-
trato Clausula primeira – objeto, clausula sexta – das obrigações da 
Contratada . Nova data de abertura: 10 de outubro de 2019 às 09h00 . 
Edital Retificado na integra disponível no site: www.santamariadeita-
bira .mg .gov .br - Tel: (031) 3838-1209 - s .m .I . 19/09/2019 . reinaldo 
das dores santos - Prefeito municipal .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAiSo/mG – 
extrato do 1° Termo aditivo do Contrato nº 063/2018 . Contra-
tada: mak solutions sistemas de Impressão lTda-me, CNPJ: 
00 .681 .613/0001-31 . objeto: aditamento de prazo de vigência do con-
trato por mais 12, (doze) meses para serviços de digitalização e inde-
xação de documentos, que visa controlar, gerir e armazenar documen-
tos digitais e digitalizados . luzia Teixeira de melo, Prefeita municipal . 
santana do Paraíso, mG, 18 de setembro de 2019 .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA riTA Do iTuÊTo/mG
Inexigibilidade nº 007/2019 . Termo de raTIFICaçÃo de INe-
XIGIbIlIdade de lICITaçÃo . Inexigibilidade de licitação nº 
007/2019 - Processo nº 047/2019 . o Prefeito municipal de santa rita 
do Ituêto/mG, no uso de suas atribuições legais, atendidos os princí-
pios da lei nº 8 .666/93, autoriza a Contratação de empresa Califórnia 
Festas e Eventos LTDA, CNPJ: 10.470.537/0001-79; para produção de 
shows artísticos para apresentação de show ao vivo da banda Tremen-
dões e banda Pegada Vip, no dia 29 de setembro de 2019 em festejos 
na Tradicional Cavalgada no distrito de alto Pião . Valor do Contrato: 
r$ 14 .700,00 (Quatorze mil e setecentos reais) . Vigência: 31/12/2019 . 
santa rita do Ituêto/mG, 19 de setembro de 2019 . Firmino Ton - Pre-
feito municipal .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANTÔNio Do GrAmA/mG.

TP Nº 005/2019 . Faz tornar público nos termos da lei 8 .666/93 e suas 
alterações, a realização de licitação, modalidade Tomada de Pre-
ços Nº 005/2019 . Tipo menor Preço . objeto: Contratação de empresa 
para execução de obras do muro de contenção em concreto armado e 
vedação em bloco de concreto cheio, a ser executado na rua do Cru-
zeiro, no município de santo antônio do Grama . entrega e abertura dos 
envelopes: Dia 07 de outubro de 2019 às 09h30min; na Sala de Reuni-
ões da CPl, à rua Padre João Coutinho, 121, Centro, santo antônio do 
Grama/mG . Gilvan de assis - Presidente da CPl .
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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 3201909191941460212.


