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PREFEITURA DE CONTAGEM - MG

AVISO DE LICITAÇÕES:
A Prefeitura do Município de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), torna público, para conhecimento dos
interessados,que fará realizar licitaçõesnas seguintesmodalidades:
1) Concorrência número 009/2019 – PAnúmero 136/2019, tipo Menor Preço,
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para
serviços demanutenção e reforma dos sistemas demicro emacro drenagem,
mobiliário urbano, obras de arte especiais, intervençõesemáreas de risco em
apoio asAções deDefesaCivil no município de Contagem/MG, comentrega
dos envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito horas e trinta
minutos) do dia 01 (um) de novembro 2019 e com a aberturamarcada para as
09:00 (novehoras) do dia 1º (primeiro)de novembro2019.
2) Concorrência número 010/2019 – PA número 141/2019, tipo Técnica e
Preço, Consultoria para prestação dos serviços de implementação de Projeto
de Trabalho Socioambiental PTSA para a implantação da macrodrenagem e
melhoria do Transporte Público Coletivo do Complexo daAvenida Maracanã,
contemplando obras de esgotamento sanitário, drenagem, obras de artes
especiais, pavimentação, recuperação ambiental e urbanística, no trecho
compreendido entre a rua Albert Schwaitzer e a Rodovia LMG 808, no
municípiode Contagem/MG,comentregados envelopesde documentaçãoe
propostas até às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 21 (vinte e um) de
novembro 2019 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia
21 (vinte e um) denovembro2019.
Os interessadospoderão ler e obter o texto integral dosEditais e seusAnexos,
inclusive projetos básico, que estarão disponíveis a partir do dia 27 (vinte e
sete) de setembrode2019, pelo sitewww.contagem.mg.gov.br/licitações
ou na sala daComissãoPermanente de LicitaçõesdaSecretariaMunicipal de
Obras e Serviços Urbanos, situada à Rua Madre Margherita Fontanaresa,
432, 3º andar Bairro Eldorado - Contagem/MG, telefones: (0**31) 3391- 9352
e 99317-4636,de segundaà sexta-feira,no horário de 08h00minàs 12h00min
e de 13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um DVD virgem à
Comissão Permanente de Licitações, no endereço acima e, ainda,
obrigatoriamente, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão
social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo,
telefone e nome da pessoa para contato. Marta de Souza Freitas Cássio -
ComissãoPermanentede Licitação.

PREFEITURA DE CONTAGEM - MG
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município 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:

1) Concorrência número 011/2019 – PA 142/2019, tipo Técnica e
Preço, contratação de serviços de engenharia consultiva no gerenciamento,
supervisão, controle e apoio técnico dos empreendimentos constantes nos
programas de financiamento que não preveem gerenciamento específico e
nas áreas de educação, saúde, habitação, cultura e esportes, desenvolvimento
social, infraestrutura e iluminação pública, no município de Contagem/MG,
com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito
horas e trinta minutos) do dia 20 (vinte) de novembro 2019 e com a abertura
marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 20 (vinte) de novembro 2019.
Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos,
inclusive projetos básico, que estarão disponíveis a partir do dia 01 (um) de
outubro de 2019, pelo site ou na sala dawww.contagem.mg.gov.br/licitações
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 08h00min às 12h00min e de
13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um DVD virgem à
Comissão Permanente de Licitação no endereço acima e, ainda,
obrigatoriamente, informar, pormeio de carta, os seguintes dados: razão social
ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo,
telefone e nome da pessoa para contato. Marta de Souza Freitas Cássio -
ComissãoPermanente de Licitação

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 – PROCESSO
Nº 156/2019 – Retifico a Homologação: Onde se lê: Adjudico em
favor do licitante: PAESAN – PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E
SANEAMENTO EIRELI vencedora do certame para o item 34.528
com o valor total global de R$ 207.453,58 (duzentos e sete mil,
quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos).
Leia-se: Adjudico em favor do licitante: PAESAN – PAVIMENTAÇÃO
ENGENHARIA E SANEAMENTO EIRELI vencedora do certame
para o item 34.528 com o valor total global de R$ 207.447,35
(duzentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e
cinco centavos). Ciência aos interessados, observadas as
prescrições legais pertinentes. Patos de Minas, 20 de Setembro de
2019.MiltonRomero daRochaSousa –Secretário deAdministração.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/FMS – AVISOS DE
LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 237/2019 - PREGÃO
ELETRÔNICONº. 130/2019 - BANCODOBRASIL. O FundoMunicipal
de Saúde de Divinópolis - MG, torna público estar realizando licitação
sob a modalidade Pregão Eletrônico comAta de Registro de Preços do
tipo menor preço por lote, para futuras e eventuais aquisições de
ambulâncias zero km para a Secretaria Municipal de Saúde de
Divinópolis, conforme especificações constantes do(s) Termo(s) de
Referência e do Anexo I do edital. Data e horário do recebimento das
propostas: até às 13:15 horas do dia 04/10/2019. Data e horário do
início da disputa: 13:30 horas do dia 04/10/2019. Disponibilização do
edital e informações no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e
www.divinopolis.mg.gov.br . Contato: (37) 3229-6826. Divinópolis, 20 de
setembro de 2019. SimonedeFreitasGuimarãesDias-Pregoeira.

RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE

NÍVEL SUPERIOR
EDITALNº 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, tornam público a
Retificação, referente ao Extrato de Publicação do resultado da
Prova de Títulos para os cargos de Nível Superior, Edital nº 01/2019,
onde se lê 20 de agosto de 2019, leia-se 20 de setembro de 2019.
Informamos que a Retificação será publicada, noQuadro deAvisos e
Publicações da Prefeitura Municipal de Santa Luzia e divulgado no
endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br e
www.santaluzia.mg.gov.br.

Christiano Augusto Xavier Ferreira
Prefeito do Município de Santa Luzia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - O DOUTOR KLEBER ALVES DE OLIVEIRA, MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca, na forma da lei, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que, a requerimento de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de FÁTIMA
HONORATO AGUIAR e FÁTIMA HONORATO AGUIAR ME, nos autos da ação de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA,
nº 0188.15.010025-6, em trâmite por este Juízo e Secretaria da 1ª Vara Cível, e, pelo presente edital, CITA e CHAMA
as executadas FÁTIMA HONORATO AGUIAR, brasileira, divorciada, empresária, CPF 418.335.206-10 e FÁTIMA
HONORATO AGUIAR ME, CNPJ 41.951.583/0001-13, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o valor do débito cobrado
nos autos, calculado, em 25/08/2015, no montante de R$ 154.975,69 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e
setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para o integral
pagamento do débito. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será publicado no
Diário do Judiciário Eletrônico e afixado em quadro próprio no andar térreo do fórum desta Comarca. Dado e passado
nesta cidade e Comarca, aos 21 de agosto do ano de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG
Pregão 067/2018 - torna público que encontra-se suspenso de seu
prosseguimento o edital do Pregão 067/2018, cujo objeto consiste na
contratação de empresa para execução de serviços de tapa buracos e obras
complementares com fornecimento de materiais no Município de Ribeirão
dasNeves.Alex deAlmeidaFerreiraSilva/Presidente daCPL.

PREFEITURA DE CONGONHAS
HOMOLOGAÇÃO - Pregão PMC/083/2019 – PRC 140/2019 -
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
para fornecimento parcelado e contínuo de gasolina comum para
abastecimento da frota de veículos oficiais sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Obras e que estiverem em trânsito neste
município de Congonhas. Por cumprimento do Princípio da
Publicidade, torna público o Termo de Homologação e Adjudicação
do pregão supracitado à licitanteRedeReta Ltda.: item1, perfazendo
o percentual de 1% de desconto sobre o preço médio oficial da ANP.
Congonhas, 20/09/2019. José de Freitas Cordeiro – Prefeito
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOAQUIM FELÍCIO/MG

A P.M. Joaquim Felício torna público
que fará realizar no dia 04/10/2019, às
13:00 hrs, o Prc Licitatório nº. 046/
2019, Pregão Presencial nº. 021/2019,
referente a aquisição de plantas,
grama, limitador de grama, calcário,
composto orgânico e superfosfato
simples, incluindo a implantação de
jard im, para recomposição
paisagís t ica da área da praça
localizada no povoado de Barreirinho.
O edital completo está disponível à Av.
Getúlio Vargas, 135 - Centro - nesta
cidade. El iana Colen Pimenta de
Abuabara - Prefe i ta Munic ipa l .

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOAQUIM FELÍCIO/MG

A P.M. Joaquim Felício torna público que
fará realizar no dia 04/10/2019, às 08:30
hrs, o Prc Licitatório nº. 044/2019, Pregão
Presencial nº. 019/2019, referente ao
registro de preços para futura e eventual
prestação de serviços de transporte de
interesse público/administrativo por meio
de um ônibus com capacidade de 44
passageiro; ano mínimo 2018, para
atender as diversas secretarias deste
município. O edital completo está
disponível à Av. Getúlio Vargas, 135 -
Centro - nesta cidade. Eliana Colen
Pimenta de Abuabara - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOAQUIM FELÍCIO/MG

A P.M. Joaquim Felício torna público
que fará realizar no dia 04/10/2019,
às 10:30 hrs, o Prc Licitatório nº. 045/
2019, Pregão Presencial nº. 020/
2019, referente ao registro de preços
para futura e eventual aquisição de
oxigênio medicinal para atender as
necessidades da secretaria de
saúde deste município. O edital
completo está disponível à Av.
Getúlio Vargas, 135 - Centro - nesta
cidade. Eliana Colen Pimenta de
Abuabara - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOAQUIM FELÍCIO/MG

A P.M. Joaquim Felício torna público
que fará realizar no dia 03/10/2019, às
08:30 hrs, o Prc Licitatório nº. 043/
2019, Pregão Presencial nº. 018/2019,
referente a aquisição de equipamentos
e mobiliários diversos para
manutenção da Farmácia de Todos.
Edital exclusivo para ME/EPP. O
edital completo está disponível à Av.
Getúlio Vargas, 135 - Centro - nesta
cidade. Eliana Colen Pimenta de
Abuabara - Prefeita Municipal.


