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PublICaçõEs dE TErCEIros 

E EdITaIs dE ComarCas  
Particulares e Pessoas Físicas

CoNSorCio iNTErmuNiCiPAL DE 
SANEAmENTo BASiCo DA ZoNA DA mATA

- HomoloGaçÃo dE PrEGÃo PrEsENCIal 006/2019 – o 
CIsab ZoNa da maTa, CNPJ: 10 .331 .797/0001-63, através de seu 
Presidente, torna público a homologação e assinatura de ata de regis-
tro de preços para firmar Termo de Contrato de Expectativa de forne-
cimento de hidrômetros, caixas e tampas de proteção e kits cavalete. 
Empresas vencedoras: Sanemark Comércio De Materiais Hidráulicos 
Eirelli-Epp, renova ltda, Elster medição de Água ltda, Naiara apare-
cida de macedo . Valor total: r$ 2 .036 .009,00 . ata de registro de Pre-
ços disponível no sítio eletrônico www .cisab .com .br/compartilhadas . 
Viçosa-mG, 28 de novembro de 2019 . Ângelo Chequer, Presidente .

CoNsorCIo INTErmuNICIPal dE saNEamENTo basICo da 
ZoNa da maTa - HomoloGaçÃo dE PrEGÃo PrEsENCIal 
006/2019 – o CIsab ZoNa da maTa, CNPJ: 10 .331 .797/0001-63, 
através de seu Presidente, torna público a homologação e assinatura de 
ata de registro de preços para firmar Termo de Contrato de Expectativa 
de contratação de empresa especializada para realização de análises em 
amostras de água e efluente. Empresas vencedoras: Araxá Ambiental 
LTDA, Laboratório Certificar LTDA. Valor total: R$ 1.012.799,40. Ata 
de registro de Preços disponível no sítio eletrônico www .cisab .com .
br/compartilhadas . Viçosa-mG, 29 de novembro de 2019 . Ângelo Che-
quer, Presidente .
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14 cm -06 1301905 - 1

BANCO INTER S.A.
CNPJ/ME 00.416.968/0001-01

NIRE 31300010864
Companhia Aberta de Capital Autorizado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas do Banco Inter S.A. (“Banco”) convidados a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser 
realizada em 23 de dezembro de 2019, às 12:00 horas, na sede do 
Banco, localizada na Avenida do Contorno, nº 7.777, 2º e 3º anda-
res, Lourdes, CEP 30.110-051, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 
para tratarem das seguintes matérias constantes da ordem do dia: 1. 
Consignar a renúncia do Sr. João Vitor Nazareth Menin Teixeira de 
Souza como membro do Conselho de Administração e aprovar a elei-
ção da Sra. Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza como 

mandato dos demais membros do Conselho de Administração. 2. Re-
formar o Estatuto Social do Banco para (i) alterar o endereço da sede 
do Banco; (ii) alterar a composição do Conselho de Administração, 
notadamente para reduzir a quantidade do número total de 9 membros 
para 8 membros; (iii) adequar a linguagem do Estatuto Social para 
atualizar e excluir as regras e obrigações do Nível 1 de Governança da 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) e manter somente as regras 
e obrigações do Nível 2 de Governança da B3; (iv) incluir as regras 
de funcionamento, composição e competências do Comitê de Pesso-
as e Remuneração; e (v) renumerar os artigos e consolidar o Estatuto 
Social do Banco. 3. Autorizar a Diretoria do Banco a praticar todos 
os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações 
acima. Informações Gerais: Os documentos e informações pertinen-
tes às matérias a serem deliberadas, incluindo, mas não se limitan-
do, ao “Manual de Participação e Proposta da Administração para 
Assembleia Geral Extraordinária do Banco Inter S.A.” (“Manual”), 
encontram-se à disposição dos acionistas para consulta (i) na sede do 
Banco; (ii) no website de Relações com Investidores do Banco (ri.ban-
cointer.com.br); (iii) no website da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) (www.cvm.gov.br); e (iv) no website da B3 (www.b3.com.
br). A participação dos acionistas na Assembleia poderá ser: (I) PES-
SOAL: solicitamos aos acionistas que optarem por participar pessoal-
mente da Assembleia, que compareçam munidos (a) de documentos 
que comprovem, no caso de (i) pessoa física, a sua identidade; e (ii) 
no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida representação, 
apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que inves-
tem o seu representante de poderes bastantes, bem como o documento 
de identidade do representante; e (b) dos documentos que compro-

de apresentação dos documentos indicados nos itens (a) e (b) acima, 
deverão ser observadas pelo acionista todas as formalidades indicadas 
no Manual; ou (II) POR MEIO DE PROCURADOR: as procurações 
poderão ser outorgadas observado o disposto no artigo 126 da Lei das 
Sociedades por Ações e no Manual. O representante legal do acionista 
deverá comparecer à Assembleia munido de procuração e demais do-

documentos que comprovem a titularidade das ações pelo acionista e 
os documentos que comprovem a identidade do procurador, observado 

ou seu representante, deverão ser observadas todas as formalidades 
indicadas no Manual. O Banco solicita que, se possível, para melhor 
organização da Assembleia, os documentos descritos nos itens (I) e (II) 
acima sejam entregues, com 5 (cinco) dias corridos de antecedência à 
realização da Assembleia, nos termos descritos no Manual. A admi-
nistração do Banco esclarece que somente as ações ordinárias de sua 
emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2019.
Rubens Menin Teixeira de Souza

Presidente do Conselho de Administração

ComPANHiA oPErACioNAL DE DESENVoLVimENTo, 
SANEAmENTo E AÇÕES urBANAS – CoDAu.

Torna público que marcou a licitação, sob modalidade PrEGÃo PrE-
sENCIal nº . 151/2019, do tipo menor acréscimo sobre as tabelas dos 
fabricantes bosCH e dElPHI para os lotes 01 e 03 e menor preço para 
os lotes 02 e 04, objetivando a contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de manutenções corretivas com fornecimento de 
peças GENUÍNAS OU ORIGINAIS para Bombas Injetoras das mar-
cas BOSCH e DELPHI dos veículos e máquinas que compõem a frota 
desta Autarquia para o exercício de 2020, conforme o Termo de Refe-
rência (anexo V do Edital), em atendimento à solicitação do Departa-
mento de Gestão da Frota – diretoria de Gestão administrativa . leis 
Federais nº . 10 .520/2002, 8 .666/93, lei Complementar nº . 123/06 e 
Decreto 3.555/00. Data/horário para realização da licitação: 09h do dia 
27 de dezembro de 2019 . local aquisição do edital, entrega da docu-
mentação e proposta de preços, bem como abertura dos envelopes: av . 
Saudade, 755 – Uberaba/MG. Informações pelo telefone (0xx34) 3318-
6036/6037 . site: www .codau .com .br . uberaba/mG, 10 de dezembro de 
2019, regis Gaspar alves, Pregoeiro .

4 cm -10 1302983 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS –

EdITal . Torna pública Pena disciplinar de Censura Pública em 
Publicação Oficial, aplicada ao médico Dr. Leonildes Chaves Junior 
– Crm-mG 60 .570 e Crm-sP 78 .878 . o Conselho regional de medi-
cina do Estado de minas Gerais, em conformidade com o disposto na 
lei nº 3 .268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo decreto 
nº. 44.075/58, consoante decisão prolatada pelo Tribunal de Ética do 
Conselho regional de medicina do Estado de são Paulo, nos autos do 
Processo Ético-Profissional CRMSP nº 11.224-434/13, VEM TOR-
NAR PÚBLICA a pena de Censura Pública em Publicação Oficial, 
prevista na alínea “c”, do art . 22, da mencionada lei, ao médico dr . 
leonildes Chaves Junior – Crm/mG 60 .570 e Crm/sP 78 .878, por 
infração aos artigos 20, 40, 58 e 65 do Código de Ética Médica (Reso-
lução CFM 1.931/09) correspondentes aos artigos 20, 40, 58 e 65 do 
Código de Ética Médica (Resolução CFM 2.217/18). Belo Horizonte, 
21 de novembro de 2019. Cons.ª Cláudia Navarro Carvalho Duarte 
lemos – Presidente .

4 cm -10 1302892 - 1

DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA, ESGoTo 
E SANEAmENTo DE PoNTE NoVA/mG 

– Extrato de 1ª Retificação de Edital – Processo nº 067/2019 – Pregão 
Presencial nº 053/2019 – Em virtude de questionamento de licitantes, 
fez-se necessário a retificação complementação do item 11.2.2 da Habi-
litação. Consequentemente, fica retificada a data e hora para Creden-
ciamento, recebimento dos Envelopes e declarações e sessão Pública, 
onde se leu 12/12/2019 passa-se a ler 26/12/2019, 13h30min, sede 
administrativa do dmaEs . Ponte Nova/mG, 13 de dezembro de 2019 . 
ANDERSON ROBERTO NACIF SODRÉ/Diretor Geral e ELIETE 
PIRES MARQUES/Pregoeira Oficial.

3 cm -10 1302980 - 1

SiNDiCATo DoS EmPrEGADoS No ComÉrCio 
DE CoNSELHEiro LAFAiETE E rEGiÃo - 

EdITal dE CoNVoCaçÃo - Ficam convocados os associados deste 
sindicato em gozo de seus direitos e os demais empregados no comér-
cio varejista e atacadista de Conselheiro Lafaiete, para uma Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se no período de 13 a 31 de janeiro de 
2020, nos dias de funcionamento do Sindicato, de segunda à sexta-feira, 
sendo que no dia 13 de janeiro realizar-se-á às 18h (dezoito horas), em 
primeira convocação, na sede da Entidade, na rua barão de suassui, 
623, Santa Efigênia, Conselheiro Lafaiete/MG e em segunda convoca-
ção, no mesmo local e dia, às 18h30min (dezoito horas e trinta minu-
tos). Nos dias úteis subsequentes, a coleta de votos será através de con-
sulta itinerante nos estabelecimentos comerciais e na sede do sindicato, 
de 9h (nove horas) às 18h (dezoito horas), para discussão e deliberação 
das seguintes matérias: a) Melhorias das condições de trabalho e salário 
para os integrantes da categoria profissional e aprovação do Rol de Rei-
vindicações para data-base de 1º (primeiro) de março de 2020; b) Dis-
cussão e aprovação das formalidades legais para a cobrança e desconto 
da contribuição sindical obrigatória (art. 8º e art. 149 da Constituição 
Federal), prevista nos arts. 545 a 600 da CLT; c) Autorização para des-
conto de contribuições dos empregados da categoria para manutenção 
da Entidade sindical, a serem previstas em acordos e Convenção Cole-
tiva de Trabalho; d) Autorização à Diretoria para promover negociações 
coletivas com as representações patronais e com as empresas, celebrar 
convenções, acordos coletivos, termos aditivos e ou ajuizar dissídios 
coletivos, celebrar acordos judiciais ou prosseguir nas ações coletivas; 
e) Autorização para exercer o direito de greve na forma da Lei 7.783/89. 
Os trabalhos serão encerrados na sede do Sindicato no dia 31 de janeiro 
de 2020, às 18h (dezoito horas). Conselheiro Lafaiete, 11 de dezembro 
de 2019 . laércio Camilo Coelho - Presidente

7 cm -09 1302704 - 1

SiNDiCATo DoS TrABALHADorES NAS iNDÚSTriAS DE ALimENTAÇÃo, Do AÇÚCAr, DA CArNE E SEuS DEriVADoS, 
DE ProDuToS AVÍCoLAS E SEuS DEriVADoS, DE PANiFiCAÇÃo, DE CoNFEiTAriAS, DE TorrEFAÇÃo E DE moAGEm 
DE CAFÉ, DE CErVEJAS, DE BEBiDAS Em GErAL E DE LATiCÍNioS E SEuS ProDuToS DEriVADoS DE LAGoA DA PrATA/
mG
Na pessoa de seu Presidente Lázaro Guilhermino, vem informar aos seus associados, que encerrou na data de ontem, 09 de dezembro de 2019 o prazo 
para inscrição das chapas que irão concorrer as eleições para compor a diretoria deste Sindicato, no período de 01/05/2020 a 30/04/2024, sendo ins-
crito apenas uma chapa composta conforme descrito abaixo:

dIrETorIa CoNsElHo FIsCal dElEGados rEPrEsENTaNTEs

CHaPa
ÚNICa

EFETIVa EFETIVa EFETIVa

Presidente: Lázaro Guilhermino maria aparecida Ferreira maria aparecida da silva bessas
Vice: Alvair Gomes Liduário rodrigo amaro Ferreira Lázaro Guilhermino
1º Secretário: Maria Aparecida da Silva Bessas agnaldo aparecido da silva
2º Secretário: Alison Aparecido Guilhermino
1º Tesoureiro: Jaques de oliveira Gonçalves
2º Tesoureiro: José aparecido soares
diretora social: orlando dos reis Esteves

suplentes suplentes suplentes
João orozimbo da silva Jurandir Viana Cabral Jaques de oliveira Gonçalves
Nivaldo olair duarte leo Carlos Ferreira de souza alison aparecido Guilhermino
João batista de Castro Wandeir Candido de melo
marcelino aparecido Cândido
maurício aparecido Cândido
Jadir albino de Castro
daniel antônio Gomes

Lagoa da Prata, 10 de dezembro de 2019 Lázaro Guilhermino – Presidente -
14 cm -10 1302874 - 1

HoSPiTAL DE SAÚDE LiNuS PAuLiNG LTDA
– CNPJ 18 .319 .815/0001-01 – EdITal dE CoNVoCaçÃo 

DA ASSEMBLÉIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA

os administradores do Hospital linus Pauling, Paulo César Tostes, Cle-
ber luiz ribeiro da silva e rachel Gomes renault, no uso de suas atri-
buições, convocam os sócios da empresa para a assembléia Geral ordi-
nária e Extraordinária, a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2019, em 
segunda convocação, na sede da empresa, na Estrada Joaquim Vicente 
Guedes, 805, bairro Cruzeiro do sul, nesta cidade, as 19:30h, com 
qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Apresentação da obra, do 
balanço contábil e prestação de contas da diretoria administrativa, nos 
termos da cláusula nona e décima do contrato social.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Reratificação 
das atas anteriores, atualização do status das negociações para 
investidores,assuntos Gerais e deliberação sobre outros assuntos de 
interesse do hospital como busca de recursos externos.

Juiz de Fora, 10 de dezembro de 2019 .
Paulo César Tostes – CPF 773 .070 .766-68

Cléber luiz ribeiro da silva – CPF 702 .137 .396-15
Rachel Gomes Renault – CPF 048.277.706-03

6 cm -05 1301012 - 1

iNSTiTuTo DE PrEViDÊNCiA muNiCiPAL DE JANuáriA
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 001/2019

o INsTITuTo dE PrEVIdÊNCIa muNICIPal dE JaNuÁ-
RIA, torna público o aviso de licitação, objetivando a contratação de 
Empresa para prestar serviços técnicos especializados de Consultoria 
e Assessoria em RPPS, Consultoria Previdenciária e Organizacional, 
Assessoria Atuarial e Gestão Atuarial, Consultoria Contábil e Assistên-
cia Presencial, através do Procedimento licitatório Nº 007/2019, Pro-
cesso licitatório nº 001/2019 - Pregão Presencial nº 001/2019 . aber-
tura dos envelopes dia 27/12/2019, às 9:30 horas. Interessados deverão 
manter contato pelo e-mail prevjan@yahoo.com.br, tel: (38) 3621-
4636, ou diretamente na sede da Prevjan no seguinte endereço: Av. 
Cônego Ramiro Leite, nº 380 A, – Centro – Januária-MG, de segunda a 
sexta, das 12:00 as 17:00 H.

3 cm -10 1302974 - 1

SAAE – SETE LAGoAS/mG – 
Inexigibilidade de Licitação nº 09/2019 - Objeto: Contratação de 
empresa para manutenção de 3 (três) bombas marca Imbil: nº 1 da 
EEAB2; nº 2 da EEAB1e nº 2 da EEAB2, compreendendo aquisição 
de peças e mão de obra para a localidade ETa rio das Velhas, con-
forme parecer técnico em anexo ao processo. Tal contratação se baseia 
no artigo 25,”caput”, combinado com o seu inciso I, da lei 8 .666/1993 . 
proposta pelo Gerente de Água da autarquia e ratificada pelo Diretor 
Presidente do saaE, sr . antônio Garcia maciel em 10/12/2019 .

2 cm -10 1302950 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE mAriANA.
ErraTa dE aVIso dE rEsulTado, adJudICaçÃo E Homo-
loGaçÃo dE lICITaçÃo . modalidade: Pregão Presencial PrG 
018/2019. Tipo/critério de julgamento: Menor Preço por Item. Em 
regime de registro Preços . Procedimento PrC030/2019 . a autar-
quia, através de seu Diretor Executivo, no exercício de suas atribui-
ções, torna público para os interessados, errata do resultado do pre-
gão de que trata o presente aviso, adjudicando e homologando-o, cujo 
objeto é a eventual contratação de empresa para fornecimento de mate-
riais de informática ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maria-
na-MG. Vencedores: onde lia-se: 3) SC Distribuidora Ltda. - EPP: 
(CNPJ:10.753.401/0001-76), Itens 07, 09, 10, 15, 20, 22, 26, 27, 28, 
31, 34, 35, 38 e 40, VALOR TOTAL: R$24.966,00 (vinte e quatro mil, 
novecentos e sessenta e seis reais). Lê-se: 3) SC Distribuidora Ltda. - 
EPP: (CNPJ:10.753.401/0001-76 Itens 07, 09, 10, 15, 20, 22, 26, 31, 
34, 35 e 38. VALOR TOTAL: R$25.056,00 (vinte e cinco mil e cin-
qüenta e seis reais). Mariana/MG, 09 de dezembro de 2019. Amarildo 
Antônio Teixeira Júnior. Diretor Executivo.

4 cm -10 1302975 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo – PASSoS/mG – 
Extrato de Contrato 058/2019. Partes: Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto e Ilcon montagem e Fabricação de Peças em Fibra de Vidro 
Eireli . Objeto: Fornecimento e implantação de uma ETa 80 l/s em 
PRFV na ETA. Valor: R$ 2.149.000,00. Vigência: 12 (doze) meses. 
dotação orçamentaria: 17 .512 .0226 .6003 .3390 .30 . Passos-mG, 06 de 
dezembro de 2019. Pedro Teixeira – Diretor do SAAE.

2 cm -10 1302945 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE rAuL SoArES -

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO –PREGRÃO N°13/2019. A 
Comissão Permanente de licitação, do serviço autônomo de Água e 
Esgoto, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 26 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, na sala do 
setor material e Transporte, localizada na sede do saaE, situado a 
Rua Camilo de Moura n° 487 Centro, Raul Soares (MG), Licitação de 
modalidade Pregão, destinado a selecionar a melhor proposta . obJE-
TIVO: Aquisição de areia e brita, conforme especificações e descrições 
contidas no Anexo I edital. EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
–PREGRÃO N°14/2019. A Comissão Permanente de Licitação, do Ser-
viço autônomo de Água e Esgoto, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 26 de dezembro de 2019, às 
09:00 horas, na sala do setor material e Transporte, localizada na sede 
do SAAE, situado a Rua Camilo de Moura n° 487 Centro, Raul Soa-
res (MG), Licitação de modalidade Pregão, destinado a selecionar a 
melhor proposta . obJETIVo: aquisição Cimento e argila, conforme 
especificações e descrições contidas no Anexo I do edital. EXTRATO 
DO EDITAL DE LICITAÇÃO –PREGRÃO N°15/2019. A Comissão 
Permanente de licitação, do serviço autônomo de Água e Esgoto, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 19 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, na sala do Setor Mate-
rial e Transporte, localizada na sede do saaE, situado a rua Camilo 
de Moura n° 487 Centro, Raul Soares (MG), Licitação de modalidade 
Pregão, destinado a selecionar a melhor proposta . obJETIVo: aqui-
sição de pão de sal , conforme especificações e descrições contidas no 
Anexo I do edital. EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO –PRE-
GRÃO N°16/2019. A Comissão Permanente de Licitação, do Serviço 
autônomo de Água e Esgoto, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 19 de dezembro de 2019, às 08:00 
horas, na sala do setor material e Transporte, localizada na sede do 
SAAE, situado a Rua Camilo de Moura n° 487 Centro, Raul Soares 
(MG), Licitação de modalidade Pregão, destinado a selecionar a melhor 
proposta . obJETIVo: aquisição de manteiga Pó de café , açúcar e 
Leite , conforme especificações e descrições contidas no Anexo I do 
edital. Raul Soares-MG 10 de dezembro de 2019 – Cláudio Alves de 
barros - diretor do saaE .

8 cm -10 1302897 - 1

SAAE /FormiGA / mG 
Torna público que fará realizar o Processo Licitatório Nº0097/2019 
–Pregão Presencial Nº082/2019 – registro de Preço . Tipo: menor Preço 
Unitário. Objeto:aquisiçãodeMATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 
GERAL. A abertura da sessão será às 08h30min, do dia: 26/12/2019. 
local: rua antônio José barbosa, 723 – b . santa luzia . aos interessa-
dos, informações, bem como o edital completo está à disposição no site: 
www.saaeformiga.com.br. Záira Rangel – Pregoeira.

2 cm -10 1302889 - 1

SErViÇo muNiCiPAL DE SANEAmENTo 
BáSiCo - SAAE/uNAÍ-mG

HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2019
O Serviço Municipal de Saneamento Básico – Saae/Unaí-MG torna 
público a homologação da Tomada de Preços em epígrafe, para a 
empresa PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDAcom o valor final, 
de R$ 339.797,50 (total). Unaí-MG, 06 de dezembro de 2019. Geraldo 
antônio de oliveira – diretor Geral .

2 cm -09 1302634 - 1

SEmASA DE CArANGoLA/mG
o sEmasa torna público que realizou abertura de Proposta de Pre-
ços e documentos de Habilitação referente ao Pregão Presencial nº 
039/2019, Processo nº 268/2019, de contratação de empresa para pres-
tação de serviços de torno e solda de peças em geral, solda elétrica, 
cortes e soldas oxi-acetilênicas e retirada de chumbada de tubos, no 
dia 10/12/2019, às 08:00 horas. Após aberta a proposta e verificadas as 
documentações foi adjudicada a empresaPaulo Cesar Lopes Valentim 
com o valor global de r$ 79 .900,00 .

2 cm -10 1302957 - 1

HoSPiTAL SANTA GENoVEVA LTDA
Edital de Convocação - 4ª Assembleia Geral Ordinária - 18 de Dezem-
bro de 2019 - segunda Convocação - o Presidente do Conselho de 
administração do Hospital santa Genoveva ltda ., nos termos da lei 
e do contrato social convoca os senhores sócios para reunirem-se na 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede do Hospital, sito 
à Av. Vasconcelos Costa, nº 962, bairro Martins, na cidade de Uber-
landia/MG, no dia 18 de dezembro de 2019, em primeira chamada às 
19h (dezenove horas) e segunda chamada às 19h30 (dezenove horas 
e trinta minutos), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) 
Orçamento para 2020; (ii) Fixação dos valores relativos ao pró-labore 
dos membros da Diretoria Executiva, Diretoria Clínica e jetons de pre-
sença dos conselheiros; (iii) Informações gerais. (a pedido do Diretor 
Presidente dr . José Humberto b . afonso). Atenciosamente, Uberlândia 
- MG, 10 de dezembro de 2019. Dr. João Batista Alexandre Ferreira - 
Presidente do Conselho de administração .

4 cm -09 1302354 - 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 320191210191711021.
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SAAE DE iTAmBACuri

EXTRATO DA ATa dE rEGIsTro dE PrEço, ProVINIENTE 
do ProCEsso lICITaTÓrIo 008/2019 – PrEGÃo PrEsENCIal 
007/2019, ATA No:13/2019 – SAAE de Itambacuri X Empresa : G V 
BORRACHA LTDA, no valor global de R$2.498,00 (dois mil quatro-
centos e noventa e oito reais);
ATA N°: 14/2019 – SAAE de Itambacuri X Empresa : S M SEGU-
raNça bElo HorIZoNTE lTda, no valor global de r$ 18 .191,00 
(dezoito mil cento e noventa e um reais);
ATA N°: 15/2019 – SAAE de Itambacuri X Empresa: LUDMYLLA 
MATIAS DI IORIO, no valor global de R$ 18.146,00 ( dezoito mil 
cento e quarenta e seis reais);
ATA N°: 16/2019 – SAAE de Itambacuri X Empresa: JOSE GERALDO 
DA COSTA, no valor global de R$ 4.259,50 ( quatro mil duzentos e 
cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equi-
pamento de Proteção Individual - EPI .
Registro de Preços válido por um período de 12 meses, visto que a 
empresa atendeu todos os requisitos do Edital e seus Anexos.

4 cm -10 1302940 - 1

SAAE DE LAGoA DA PrATA-mG,

Torna Público: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0121/2019 - Objeto: Pres-
tação de serviços de remendo e Troca de Pneus . abertura: 23/12/19-
9:00h. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0122/2019-Objeto: Aquisição de 
Combustivel. Abertura: 23/12/19-14:00h. Edital: ww.saaelp.mg.gov.br. 
Joana r . o . lacerda- Pregoeira . lagoa da Prata, 10/12/2019 .

2 cm -10 1302870 - 1

FuNDo muNiCiPAL DE SAÚDE DE BrumADiNHo/mG .
Extr. Contrato 86/19, Ata RP20/18, PAC115/18, PP24/18. Obj. con-
fec . próteses odontológicas . Cont . Irmãos Castro ltda . Vlr global: r$ 
70 .210,00 .Vig: 22 .11 .19-21 .11 .20 .Junio aalves/sms .

1 cm -10 1302911 - 1

SiCooB DiViCrED

Edital de Leilão 001/2020-Torna público que levará a leilão online pelo 
www.fernandoleiloeiro.com.br, em 07/01/2020 e 22/01/2020, às 13h, 
seus apartamentos em Divinópolis/MG.Matríc.nºs136614 e 136616. 
Leiloeiro: Fernando Caetano Moreira Filho. (37) 3242-2001.

1 cm -10 1302835 - 1

iTATiAiA mÓVEiS S.A.
CNPJ/MF Nº 25.331.521/0012-05 - NIRE N° 3130004740-7

EdITal dE CoNVoCaçÃo
Itatiaia Móveis S.A. – CNPJ(MF): 25.331.521/0012-05 – Edital de 
Convocação – Assembleia Geral Extraordinária. Ficam os senhores 
acionistas da Itatiaia móveis s .a ., convocados para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 19 de dezembro 
de 2019, às 10h00 (dez horas) na sede social, à Alameda Oscar Nie-
meyer, nº 119, 9º andar, Vila da Serra, Nova Lima (MG), para delibe-
rarem sobre os seguintes assuntos: (i) Eleição dos membros da Direto-
ria para o triênio de 2020 a 2022; (ii) Reforma do Estatuto Social da 
Companhia, incluindo a diminuição do número de cargos da direto-
ria da Companhia, com consolidação de competências, e reforma das 
regras relativas à disposição das ações emitidas pela Companhia; (iii) 
Apresentação dos resultados sociais da Companhia até 30/11/2019; (iv) 
Planejamento e orçamento da Companhia para o exercício social de 
2020; (v) Outros assuntos de interesse da Companhia. A Diretoria da 
Companhia esclarece que, nos termos do §3º do artigo 135 da lei nº 
6.404/76, os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na 
Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à disposição dos acio-
nistas na sede da Companhia .

Victor Penna Costa – diretor Presidente
5 cm -09 1302444 - 1

CASA DE SAÚDE - HTo HoSPiTAiS rEuNiDoS S/A
CNPJ: 21.556.246/0001-14

Edital de Convocação . Convidamos os senhores acionistas desta socie-
dade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
à rua Halfeld nº 744 - Sala 104, Juiz de Fora - MG, CEP: 36.010.003, às 
09:00 horas em 1ª convocação e as 9:15 horas em 2ª convocação com 
qualquer número de acionistas do dia 23 de dezembro de 2019 a fim 
de deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1- Eleição do mandato da 
diretoria para o triênio 2018/2021 . 2- outros assuntos de interesse da 
sociedade . acham-se a disposição dos senhores acionistas, no ende-
reço acima os documentos inerentes do art. 133 da Lei 6.404/76. Juiz de 
Fora/MG, 02 de dezembro de 2019 (ass.) José Lima da Silva.

3 cm -09 1302292 - 1

CENTro EDuCACioNAL DE FormAÇÃo 
SuPErior LTDA - CEFoS

CNPJ 16.694.697/0001-88. Edital de Convocação de Assembleia de 
sócios . o administrador da sociedade Centro Educacional de Forma-
ção Superior Ltda. - CEFOS, CNPJ 16.694.697/0001-88, Pedro José 
de Paula Gelape, nos termos do art . 1 .072 do Código Civil, convoca 
todos sócios para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que 
se realizará na sociedade, na Alameda Oscar Niemeyer, n. 61, sala 104, 
Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-056, na cidade de Nova Lima - MG, 
no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2019, às 10h00 horas, em 1ª con-
vocação, com o número mínimo legal de sócios, e às 10h30 horas, em 
2ª convocação, com qualquer número de presentes, a fim de discuti-
rem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - discutir e deli-
berar sobre a proposta comercial apresentada pela empresa My Sun e 
financiamento da obra pela CEMIG. II - Informar sobre as ações de 
Marketing e Comunicação, por meio de exposição da Agência MELT. 
Nova lima - mG, 06/12/2019 . CENTro EduCaCIoNal dE For-
maçÃo suPErIor lTda . - CEFos . Pedro José de Paula Gelape 
- CPF: 418.380.846-49, brasileiro, casado, advogado - Filiação: Hélio 
Gelape e maria Helena de Paula Gelape - Endereço: rua Prof . maga-
lhães drumond, nº . 97 ap . 301 - bairro santo antônio, belo Horizonte, 
Minas Gerais, CEP: 30350-000. Endereço eletrônico: presidência@
mcampos .br

5 cm -06 1301804 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE ALFENAS
– Processo Administrativo nº 061/2019 – Extrato de Contrato – Contra-
tante: Câmara Municipal de Alfenas; Contratada: Maurício Pires Mon-
teiro ME. CNPJ 02.246.376/0001-06; Objeto: aquisição e instalação 
de câmeras de vídeo para monitoramento. Dispensa nº 49/2019; Dota-
ção orçamentária: Funcional: 01.01.01.01.031.0100.3003, Natureza: 
4.4.90.52.00, Ficha: 003; Funcional: 01.01.01.01.031.0100.4001, Natu-
reza: 3.3.90.30.00, Ficha: 008; Funcional: 01.01.01.01.031.0100.4001, 
Natureza: 3 .3 .90 .39 .00, Ficha: 011 . Valor global estimado deste con-
trato: R$ 16.508,00 (dezesseis mil quinhentos e oito reais); Processo 
nº 061/2019; Contrato nº 041/2019; Data da Assinatura: 03/12/2019; 
Vigência: até 03/01/2020; Assinaturas: Pela contratante: Fábio Mar-
ques Florêncio – Presidente; Pela Contratada: Maurício Pires Monteiro 
- representante legal .

3 cm -10 1302780 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE ALFENAS
– Processo Administrativo nº 062/2019 – Extrato de Contrato – Con-
tratante: Câmara Municipal de Alfenas; Contratada: AAV Organiza-
ções Comerciais Eireli CNPJ 30.911.612/0001-05; Objeto: aquisição 
de livros para a Biblioteca da Câmara Municipal. Dispensa nº 50/2019; 
Dotação orçamentária: Funcional: 01.01.01.01.031.0100.4001, Natu-
reza: 3.3.90.30.00, Ficha: 008; Valor global estimado deste contrato: R$ 
13.384,80 (treze mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centa-
vos); Processo nº 062/2019; Contrato nº 042/2019; Data da Assinatura: 
05/12/2019; Vigência: até 05/01/2020; Assinaturas: Pela contratante: 
Fábio Marques Florêncio – Presidente; Pela Contratada: Alessandro 
Coelho - representante legal .

3 cm -10 1302783 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE GuANHÃES
aVIso dE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 008/2019 – 
PROCESSO Nº 031/2019 – Objeto: Registro de preços paraaquisição 
de notebooks para a Câmara Municipal de Guanhães. Data: 27/12/2019 
– Horário: 14:00 horas – Local: Sala de reuniões da Câmara Munici-
pal de Guanhães, situada à Rua Odilon Behrens, nº 193, Centro, Gua-
nhães-mg . Evandro lott moreira . Presidente da Câmara municipal de 
Guanhães .

2 cm -10 1303050 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE GuANHÃES 
– aVIso dE lICITaçÃo – PrEGÃo 009/2019 – ProCEsso 32 – 
obJETo: registro de Preços para aquisição de mesa de som digital 
de 32 canais e 16 auxiliares para o sistema de sonorização da Câmara 
Municipal de Guanhães. Data: 27/12/2019 – Horário: 09:00 horas – 
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Guanhães situada à 
rua dr . odilon behrens, número 193, Centro, município de Guanhães 
- MG. O edital e os anexos estarão disponíveis no site www.guanhaes.
mg .leg .br . Evandro lott moreira – Presidente da Câmara municipal de 
Guanhães .

3 cm -10 1303041 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo GoNÇALo Do rio ABAiXo
ProCEsso lICITaTÓrIo 170/2019, Tomada dE PrEços 
003/2019. A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo torna 
publico que no dia 10 de dezembro de 2019 às 09:30hs, foi realizado 
sorteio da subcomissão técnica conforme ata . Foram sorteados para 
compor a subcomissão daniela da silva Costa, Fernanda Cristina 
Assis e Ulisses Nascimento Santos. São Gonçalo do Rio Abaixo, 10 de 
dezembro de 2019 . Comissão Especial de licitação .

2 cm -10 1302768 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo SEBASTiÃo 
Do oESTE - ESTADo DE miNAS GErAiS

– PROCESSO LICITATORIO 004/2019 TOMADA DE PREÇOS 
001/2019 – EdITal dE lICITaçÃo – a Câmara municipal de são 
sebastião do oeste-mG torna público que, nos autos do Processo lici-
tatório nº 004-2019, Modalidade Tomada de Preço nº 001-2019, tendo 
em vista o indeferimento de recurso, torna público que fará realizar ses-
são de julgamento deste procedimento licitatório dia 12 de Dezembro 
de 2019 às 14h na sede da Câmara Municipal. São Sebastião do Oeste, 
09 de dezembro de 2019 . antônio manoel Tavares sobrinho . Presi-
dente da Câmara . adilamar aparecida Pereira . Presidente da Comissão 
Permanente de licitação .

3 cm -10 1302795 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE TAQuArAÇu DE miNAS,
torna público que em virtude de determinação exarada pelo Presidente 
da Câmara municipal de Taquaraçu de minas conforme despacho, 
declara para os devidos fins, SUSPENSÃO“SINE DIE” da Tomada de 
Preços nº 01/2019 - Processo licitatório nº 02/2019 . maiores informa-
ções no site da Câmara: www .taquaracudeminas .cam .mg .gov .br .

2 cm -10 1302877 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALBErTiNA 
- ProCEsso lICITaTÓrIo Nº00103/2019 - PrEGÃo PrEsEN-
CIAL Nº 00043/2019. A PMA/MG torna público que realizará Pregão 
Presencial - registro de Preços para aquisição de CbuQ – Concreto 
betuminoso usinado a Quente d do dEr, para manutenção da rodo-
via sebastião luiz e operação tapa buracos das ruas do munícipio de 
Albertina/MG. O Edital está disponível, a partir do dia 10/12/2019, na 
sede da Prefeitura e no site www .albertina .mg .gov .br .Credenciamento: 
ocorrerá no dia 26/12/2019 às 09:00 horas. Certame: ocorrerá no dia 
26/12/2019 às 09:15 horas, na sede da Prefeitura. Fone: (35)3446-1333. 
regiane mianti de lima, Pregoeira .

3 cm -10 1302875 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALVArENGA
Fica revogado o CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitido no 
dia 09 de dezembro de 2019 para a empresa Construtora Goval Eireli, 
CNPJ 27 .188 .908/0001-27, que foi emitido por engano, vez que a 
empresa teve seu contrato nº 057/2018, rescindido unilateralmente em 
14 de Novembro de 2019, por descumprimento de clausulas contratu-
ais, e aplicado a penalidade de impedimento de contratar com a Pre-
feitura municipal de alvarenga, pelo período de 2 anos, conforme dis-
posto no artº 87, Inciso III pela lei Federal 8 .666/93 .

2 cm -10 1302961 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArACiTABA - mG
- aviso de licitação . P . nº 63/2019, T .P . nº 008/2019 . obJETo aqui-
sição de forma parcelada de combustíveis automotivos (GasolINa 
COMUM E ÓLEO DIESEL S 10), visando atender às necessidades 
das diversas Secretarias, conforme condições, especificações e quan-
tidades estabelecidas em anexo. Data das Propostas e Documentação: 
27/12/2019, às 10h00min. O Edital completo poderá ser obtido junto à 
Comissão de licitação, na sede da Pref . na Praça barão de montes Cla-
ros, nº 16, Centro, Aracitaba - MG, nos dias úteis, das 12:00 às 17:00 
horas. Maiores informações pelo telefone (32) 3256 - 1151. Aracitaba, 
10/12/2019 . diego Eduardo soares melquiades – Presidente da CPl

3 cm -10 1302766 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAXá/mG
–Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Presencial 08.145/2019. 
Objeto: Aquisição de medicamentos manipulados para fornecimento 
aos pacientes atendidos pela secretaria municipal de saúde, através da 
Câmara Técnica em saúde, dando assim, cumprimento a ordens Judi-
ciais, durante o Exercício de 2020. Fica retificada a publicação reali-
zada no dia 06/12/2019, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 
Caderno 02, página 03, a data de abertura do processo em epígrafe. 
onde se lê: 07/01/2019, leia-se: 07/01/2020 . setor de licitações: 
0(34)3691-7022. Aracely de Paula - Prefeito Municipal. 10/12/2019.

3 cm -10 1303058 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAXá/mG -
aVIso dE INTENçÃo – adEsÃo À aTa dE rEGIsTro dE 
PREÇOS Nº 06/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2019. Órgão: 
CISPAR – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável 
do Alto Paranaíba. A Prefeitura Municipal de Araxá, torna público o 
interesse em aderir à Ata de Registro de Preços 06/2019 – PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 04/2019, CISPAR, para a aquisição de jogos peda-
gógicos acompanhados de materiais de apoio e cursos/palestras/trei-
namentos para a formação dos profissionais que utilizarão os jogos, 
perfazendo assim um total de r$ 608 .226,00 (seiscentos e oito mil e 
duzentos e vinte e seis reais). Aracely de Paula, Prefeito Municipal, 
10/12/19 .

3 cm -10 1302996 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAXá/mG –
aviso de licitação . Chamada Pública sEdETI n .º 001/2019 . o muni-
cípio de Araxá, torna público a abertura de CHamada PÚblICa 
PARA SELEÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DO 
ProGrama dE INCENTIVo À INsTalaçÃo dE EmPrEsa – 
PROEMP, DE ACORDO COM A LEI Nº 7.143/2017. Poderão partici-
par desta Chamada Pública as Empresas de base Tecnológica e produ-
ção em grande escala, nas áreas da indústria alimentícia, cujo projeto 
preveja investimento inicial mínimo na ordem de R$ 250.000.000,00 
(duzentos e cinquenta milhões de reais), com execução de até 24 
(vinte e quatro) meses e, ainda, previsão de geração de no mínimo 100 
vagas de empregos diretos . os interessados poderão apresentar suas 
propostas e documentos de habilitação, na forma do Edital, no setor 
de apoio a industrias da secretaria municipal de desenvolvimento 
Econômico,Turismo e Inovações Tecnológicas – sEdETI, situada na 
Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275 – Bloco 02 - Centro Adminis-
trativo – CEP: 38.180-802 - Araxá - Minas Gerais - (34) 3691-7045, até 
as 18:00hr do dia 10 de janeiro de 2020. O edital desta chamada pública 
encontra-se à disposição naquele setor da SEDETI. Aracely de Paula, 
Prefeito municipal – 01/12/2019 .

5 cm -09 1302652 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG
Termo de Contrato 1/2019 – Objeto: contratação de serviços técnicos 
especializados para a manutenção corretiva e preventiva, de natureza 
contínua, do sistema de iluminação pública – Partes: Prefeitura x Luz 
Forte Iluminação e serviços Eireli – Vigência: 01/12/2020 – Pedro 
Francisco da silva – Prefeito . 

Extrato de contrato administrativo de prestação de serviços como 
Médico de Estratégia Saúde da Família. Partes: Prefeitura x VINI-
CIus aNdradE souZa – percebendo a remuneração mensal de r$ 
11.887,23, com carga horária de 40 horas semanais – Ass.: 09/12/2019 
- Pedro Francisco da silva – Prefeito .

3 cm -10 1302942 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELmiro BrAGA
- Modalidade de Pregão Presencial n° 016/219. O Município de Bel-
miro braga, na forma da lei, faz saber, que a partir das 09:00h do dia 
07 de janeiro de 2020, na Prefeitura Municipal na sala da comissão 
de licitação, será realizada licitação para a contratação de interessados 
para o fornecimento de aQuIsIçÃo dE PNEus, CÂmaras, Pro-
TETorEs Para Todas as sECrETarIas do muNICÍPIo dE 
bElmIro braGa tipo menor Preço por Item, pelo sistema de regis-
tro de Preço conforme consta no edital que se encontra a disposição de 
todos os interessados na Prefeitura municipal, onde poderão obtê-lo . 
Para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente que 
será afixado no lugar de costume, publicando-se na forma da lei. Bel-
miro braga, 10 de dezembro de 2019 .

3 cm -10 1302746 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE-mG: 
Aviso de licitação -concorrência 019/2019 PRC: 0140/2019 data:: 
10/12/2019 as 09:00 horas Objeto: Contratação de empresa prestadora 
de serviços para construção do centro de eventos, ginásio, poliespor-
tivo e cemitério do município . Copia do edital no site da prefeitura 
(www.belovale.mg.gov.br). JOSÉ LAPA DOS SANTOS – Prefeito 
municipal .

Prefeitura municipal de belo Vale, aos dez dias do mês 
de dezembro do ano de dois mil e dezenove .

JOSÉ LAPA DOS SANTOS
Prefeito municipal

3 cm -10 1302730 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuENo BrANDÃo – mG. 
Edital de Chamada Pública n.º 01/2019. Processo nº 488/2019. Dis-
pensa n.º 06/2019. Objeto: Credenciar fornecedores individuais e gru-
pos formais/informais de agricultores familiares para aquisição de 
gêneros alimentícios oriundos da agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar rural ou suas organizações, para o atendimento ao Pro-
grama Nacional de alimentação Escolar/PNaE para a alimentação dos 
alunos das escolas da rede pública municipal de ensino. Data e Horá-
rio: os fornecedores individuais e Grupos Formais/Informais deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda do dia 
27/12/2019 até o dia 15/01/2020. A abertura dos envelopes se dará no 
dia 16/01/2020, às 13h30min, na sala de reuniões da CPL da Prefeitura, 
com endereço na rua afonso Pena, nº 225, Centro,bueno brandão/
mG . Esclarecimentos relativos aoEdital serão prestados diretamente na 
divisão de licitações da Prefeitura municipal ou através do e-mail: 
licitacao2@buenobrandao.mg.gov.br de segunda à sexta-feira, das 09h 
às 16h. Data: 10-12-2019. Silvio Antônio Félix – Prefeito Municipal.

4 cm -10 1302924 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE – 
EXTRATO DE TERMO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL - EDITAL - Nº 34/2019 – AVISO: O Município de Campina 
Verde - mG, torna público para conhecimento dos interessados, o 
Extrato de Termo de Revogação de procedimento licitatório – Processo 
nº 0007882 – Pregão Presencial – Edital nº 34/2019 – Objeto: Aquisição 
de Material Permanente (Mobiliário, eletro eletrônico, Equipamentos 
de Informática e outros), destinados a várias Secretarias do Município, 
nas especificações constantes do edital próprio. O Prefeito Municipal 
tendo-se em vista o disposto no item 21.1 do Edital e Art. 49 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e a readequação do objeto para melhor atender ao 
interesse da administração, conforme impugnações de interessados, 
constantes dos autos, rEsolVE: revogar em todos os seus termos, o 
processo acima descrito, previsto para ocorrer no dia 11/12/2019, com 
início às 09:00 horas, na sede do Município. 09/11/2019 - Fradique 
Gurita da silva – Prefeito municipal .

4 cm -09 1302619 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE 
– PrEGÃo PrEsENCIal - EdITal - Nº 36/2019 – aVIso: o muni-
cípio de Campina Verde - mG, torna público para conhecimento dos 
interessados, o aviso de licitação: modalidade: Pregão Presencial – 
Edital nº 36/2019. Objeto: Aquisição de 02 (dois) Parques Infantis ins-
talados, um na sede do município e outro no distrito de Honorópo-
lis, distante da sede 60 km, nas especificações e condições do Edital e 
seus anexos. Data/horário/local para credenciamento, recebimento dos 
envelopes contendo propostas e documentação habilitadora e sessão 
do pregão: 23/12/2019 / 09:00 horas / rua 30 nº 296, bairro medalha 
milagrosa – CEP: 38270-00 – Campina Verde - mG . Valor estimado da 
contratação: r$ 30 .500,00 . recursos Financeiros: Convênio de saída 
nº 807/2018, secretaria de Estado de Esportes de minas Gerais e muni-
cípio de Campina Verde - mG .disponibilidade do Edital completo atra-
vés do site: www .campinaverde .mg.gov.br no link Licitações e Pregões 
- Informações: Telefone: (34) 3412-9101, e-mail: licitacao@campina-
vrde .mg .gov .br ou pessoalmente no endereço acima . rodrigo Carneiro 
de oliveira – Pregoeiro .

4 cm -10 1302943 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPArAÓ/mG
aVIso dE CrEdENCIamENTo - torna público nos termos da lei 
8.666/93 e suas alterações, através da CPL o Processo 054/2019– Ine-
xigibilidade 008/2019– Credenciamento 02/2019, com abertura a par-
tir da publicação deste Edital no horário de 12:00 às 18:00 horas, de 
segunda a sexta-feira,prazo de abertura 12 meses. Visa: Credencia-
mento de interessados quanto às especialidades de Médico Cardiolo-
gista, médico Pediatra, médico Clínico Geral e médico Psiquiatra para 
atender as necessidades da secretaria municipal de saúde . o edital 
completo encontra-se à disposição na sede da Prefeitura à Av. Américo 
V. de Carvalho, 120, Centro, Caparaó – MG, CEP 36834-000 ou através 
do site: www.caparao.mg.gov.br. Cristiano Xavier da Costa - Prefeito 
Municipal. 02 de dezembro de 2019.Melhores informações Fone/Fax: 
(32) 3747.1282

3 cm -02 1299825 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG

Homologação e Adjudicação. TP nº 012/19. Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica especializada, sob regime de empreitada por preço 
global, c/ fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e 
dos serviços técnicos necessários p/ construção da Praça no Bairro 
são João neste município em atendimento ao Contrato de repasse nº 
870881/2018/MTUR/CAIXA firmado entre a União Federal por inter-
médio do Ministério do Turismo representado pela Caixa Econômica 
Federal e o Município de Capinópolis. Homologo e Adjudico o objeto 
a favor da licitante vencedora: Flabes & Flabes Construções ltda-mE 
com o valor global de R$ 201.514,14 (Duzentos e um mil quinhentos e 
quatorze reais e quatorze centavos). Capinópolis-MG, 09/12/19. Clei-
dimar Zanotto . Prefeito municipal .

3 cm -10 1303010 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG. 

Aviso de Adjudicação e Homologação. PP nº 051/19, tipo menor preço 
por item. Objeto: Registro de Preços, p/ eventual e futura contrata-
ção de serviços de mão de obra mecânica. Fica adjudicado e homo-
logado o objeto a favor das empresas: Alexandre Rodrigues da Silva 
72947039653 no valor global de R$ 123.480,00 e Douglas Alvarenga 
Rongelli 68591845668 no valor global de R$ 118.440,00. Capinópo-
lis-mG, 09/12/19 . Cleidimar Zanotto, Prefeito municipal .

2 cm -09 1302573 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiToLio/mG -

Pregão Presencial nº 80/2019, inscrito no CNPJ sob o nº . 
16.726.028/0001-40, torna público através do Sr. Prefeito, José Edu-
ardo Terra Vallory, que se acha aberto o Procedimento Licitatório nº 
148/2019, Registro de preços 44/2019, do tipo menor preço, obje-
tivando a LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LIXEIRAS. A abertura da 
sessão será às 09:00 horas do dia 30/12/2019, quando serão recebidos 
os envelopes (documentação e proposta comercial) e credenciados os 
representantes das empresas licitantes . os interessados deverão entrar 
em contato com o Setor de Licitações no telefone (37)33730300 ou 
www .capitolio .mg .gov .br .

3 cm -10 1302745 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiToLio/mG

Tomada de Preços nº 30/2019 – 2º Termo de Retificação do Edital – O 
Presid . da CPl, Edilson antônio de oliveira, torna publico que o edital 
do Procedimento Licitatório nº 139/2019, que tem por objeto a execu-
ção de PErFuraçÃo dE Poço Tubular ProFuNdo, INsTa-
laçÃo dE sIsTEma dE mEdIçÃo dE NIVEl, HIdromETro 
E HorImETro E aNalIsE FIsICo QuImICo E baCTErIolo-
GICa da aGua, sofreu alteração na planilha e a data do recebimento 
dos envelopes será até às 09 horas do dia 06/01/2020 e a realização da 
sessão será às 09:30 horas do mesmo dia, permanecendo inalterada as 
demais cláusulas. www.capitolio.mg.gov.br.

3 cm -10 1302898 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAXAmBu

– Aviso de Licitação. Processo nº 112/2019, TP nº 10/2019. Objeto: 
Reforma creche Caxambu Velho, conforme projeto básico. Valor esti-
mado: R$ 60.000,000. Data 03/01/2020. Horário: 10:00 h. Edital dis-
ponível no www.caxambu.mg.gov.br . Caxambu, 10/12/2019. Dpto 
licitações .

2 cm -10 1302817 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo Do PArá/mG

torna público o PL nº56/2019 - Pregão nº34/2019-.RP nº 20/2019- Obj: 
aquisição futura e eventual de combustível- Entrega dos envelopes dia 
26/12/2019 às 09:00 horas- Informações pelo tel (37) 3276-1391. Edital 
pelo site www .conceicaodopara .mg .gov .br – lucrécia dias miranda-
Pregoeira .

PrEFEITura muNICIPal dE CoNCEIçÃo do ParÁ/mG torna 
público o PL nº 57/2019 – Pregão nº 35/2019 RP nº 21/2019– Objeto: 
Aquisição futura e eventual de oxigênio medicinal e locação de cilin-
dros - Entrega dos envelopes dia 27/12/2019, às 09:00 horas – Informa-
ções pelo telefone (37) 3276-1391 – Edital pelo site www.conceicaodo-
para .mg .gov .br . lucrécia dias miranda – Pregoeira .

3 cm -10 1302765 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNFiNS/mG

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 014/2019 - Processo nº 
263/2019 . Contratante: PrEFEITura muNICIPal dE CoNFINs . 
Contratado: C&r ProduçõEs E EVENTos lTda . Fundamento 
legal: Nos termos do artigo 25, Inciso III, da lei Federal nº 8 .666/93, 
e suas alterações, torna pública a Ratificação da Inexigibilidade de Lici-
tação para contratação da Dupla Clayton e Romário (C&R PRODU-
ÇÕES E EVENTOS LTDA), para apresentação no Aniversário de 24 
Anos de Confins/MG em dezembro de 2019. Valor total: R$ 45.000,00. 
Condições de pagamento: Em 02 (Duas) parcelas. Ratificado em 10 de 
dezembro de 2019 . antonieta moreira da silva belo - Presidente da 
Comissão Permanente de licitação .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS/MG. EXTRATO DE 
HomoloGaçÃo . PrEGÃo PrEsENCIal/rP Nº 022/2019 . o 
Município de Confins, através da Comissão de Licitação comunica a 
Homologação do Processo licitatório nº 193/2019, modalidade Pre-
gão Presencial/RP nº 022/2019. Objeto: Registro de Preço para even-
tual aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e acabamento interno 
e externo para manutenção dos Prédios Públicos visando atender a 
demanda da secretaria municipal de administração do município de 
Confins/MG. Empresa vencedora: DISTRIBUIDORA MÚLTIPLA - 
EPP nos Itens: 001 a 065 no valor total de r$ 51 .950,90 . Total Geral: 
r$ 51 .950,90 . Condições de pagamento: 20 dias após a entrega . Prazo 
do Contrato: 12 (Doze) meses. A Homologação desta Licitação está à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Confins. 
25 de novembro de 2019 . Eliana Viana Pinto Coelho - secretaria muni-
cipal de administração .

6 cm -10 1303059 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNSELHEiro LAFAiETE/ mG

rEsulTado dE JulGamENTo dE 
ProPosTa – TP Nº 003/2019

a Prefeitura municipal de Cons . lafaiete/mG, torna público o resul-
tado de julgamento de PROPOSTA referente ao Processo Licitatório 
nº 082/2019 – TP nº 003/2019, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em serviços de Engenharia e Consultoria ambiental e/ou 
Civil para elaboração de estudos geológicos com laudo de estabilidade 
do local e elaboração de Projeto de Reabilitação na Voçoroca da Rua 
Santa Efigênia, no Município de Conselheiro Lafaiete/MG. Empresa 
vencedora: FErrEIra CosTa ENGENHarIa E CoNsulTorIa 
LTDA (EPP) com valor global de R$ 79.530,20 (setenta e nove mil, 
quinhentos e trinta reais e vinte centavos). Cons. Lafaiete, 10/12/2019. 
Kildare bittencourt dutra - Presidente da CPl .

4 cm -10 1303040 - 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 320191210191711022.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

CoNSELHEiro LAFAiETE/ mG
rEsulTado dE JulGamENTo dE HabIlITaçÃo 

- CoNCorrÊNCIa PÚblICa Nº 006/2019

a Prefeitura municipal de Conselheiro lafaiete/mG, torna público o 
resultado de julgamento de HABILITAÇÃO referente ao Processo Lici-
tatório 105/2019 que se destina a contratação de empresa especializada 
na execução de obras de engenharia e/ou arquitetura para execução de 
recapeamento asfáltico e construção de rede de drenagem pluvial na 
avenida Geraldo Plaza, bairro Paulo VI, no município de Conselheiro 
Lafaiete, conforme convênio nº 15.0073, de 13 de janeiro de 2015, e 
respectivo termos aditivos, celebrados entre o município e a Compa-
nhia de saneamento de minas Gerais – CoPasa/mG, de acordo com 
especificações, quantitativos e condições contidos nos Anexos I e II, 
integrantes deste Edital . Não houve Empresas Habilitadas . Empre-
sas Inabilitadas: american star Construtora e Terraplanagem – EPP, 
aplicar Engenharia EIrElI – EPP e Terrasa Engenharia lTda, 3T 
logística e Equipamentos lTda – EPP, Terra e Técnica Engenharia e 
Empreendimentos LTDA – ME, Construtora de Obras Rodoviárias Ter-
raplanagem e Empreendimentos lTda – mE e locadora Terramares 
lTda . Conselheiro lafaiete, 10/12/2019 –Kildare bittencourt dutra 
- Presidente da CPl .

5 cm -10 1303038 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNSELHEiro 
PENA - ESTADo DE miNAS GErAiS

aVIso dE lICITaçÃo

Tomada dE PrEços Nº: 002/2019
a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna público o 
ProCEsso lICITaTÓrIo Nº: 059/2019, Tomada dE PrE-
ÇOS Nº: 002/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada 
em construção de pavimentação asfáltica e micro drenagem das ruas 
no Bairro Mãos Dadas, conforme estabelecido no Projeto Básico, na 
sede do município de Conselheiro pena – mG, trecho da obra con-
tendo 6.094,20 m², através de CONVÊNIO com o MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL com 
o regime de execução de empreitada integral por preço global, que con-
siste em execução da obra e fornecimento dos materiais necessários par 
a completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos em 
conformidade com as planilhas e projetos em anexo. Data:08/01/2020 
Horário: 09:00H. Eliana Gomes de Morais Andrade - Prefeita.

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 043 e 044 de 2019

a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna público o 
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 043 e 044 
de 2019 - ProCEsso lICITaTÓrIo Nº: 029/2019 – PrEGÃo PrE-
SENCIAL Nº: 026/2019: Município X Fornecedor Habilitado e Vence-
dor: ComErCIal barros GV lTda - mE, Valor da arP: r$ 
5.229,60 (Cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos); 
JOSÉ GERALDO DA COSTA - ME, VALOR DA ARP: R$ 5.974,00 
(Cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais. Objeto: Preços para 
eventual Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) des-
tinados aos agentes de endemias lotados na secretaria municipal de 
saúde de Conselheiro Pena . daTa dE assINaTura: 18/06/2019 . 
ValIdadE: 18/06/2020, em conformidade com o decreto municipal 
Nº: 1 .798 de 13/06/2011 . Eliana Gomes de morais andrade - Prefeita 
municipal .

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 045 e 046 de 2019

a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna público o 
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045 e 046 
de 2019 - ProCEsso lICITaTÓrIo Nº: 022/2019 – PrEGÃo PrE-
SENCIAL Nº: 019/2019: Município X Fornecedor Habilitado e Ven-
cedor: ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMÉRCIO ATACADISTA 
dE GÊNEros alImENTÍCIos lTda - EPP, Valor da arP: 
r$ 8 .973,96 (oito mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e 
seis centavos); SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES – ME, VALOR 
DA ARP: R$ 8.570,00 (Oito mil, quinhentos e setenta reais). Objeto: 
registro de Preços para eventual aquisição de alimento de nutrição 
enteral para a dieta Especial para atender a demanda da secretaria de 
Saúde, CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), PSF (Programa Saúde 
da Família). DATA DE ASSINATURA: 19/06/2019. VALIDADE: 
19/06/2020, em conformidade com o decreto municipal Nº: 1 .798 de 
13/06/2011 . Eliana Gomes de morais andrade - Prefeita municipal .

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2019

a Prefeitura municipal de Conselheiro Pena - mG torna público o 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 047/2019 
- ProCEsso lICITaTÓrIo Nº: 025/2019 – PrEGÃo PrEsEN-
CIAL Nº: 022/2019: Município X Fornecedor Habilitado e Vence-
dor: LEONARDO KIFFER LIRA 10955094623, VALOR DA ARP: 
R$ 69.784,00 (Sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro 
reais. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentí-
cios hortifrutigranjeiros para compor os cardápios de alimentação das 
escolas e creches da rede municipal de Ensino . daTa dE assINa-
TURA: 24/06/2019. VALIDADE: 24/06/2020, em conformidade com 
o decreto municipal Nº: 1 .798 de 13/06/2011 . Eliana Gomes de morais 
andrade - Prefeita municipal .

15 cm -09 1302236 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroACi-mG
–EXTRATO DO EDITAL - Processo Licitatório 0071/2019, Tomada 
de Preços n .º 006/2019 . rETIFICaçÃo: a P .m . de Coroaci-mG, torna 
público que realizar. Objeto: Contratação de empresa do ramo perti-
nente para prestação de serviços de perfuração de poços artesianos tubu-
lar profundo, nas comunidades rurais do município de Coroaci-mG, 
conforme projeto básico e termo de referência. Entrega dos Envelopes 
e Abertura da Sessão dia 03 de janeiro de 2020 as 09hs00min. Informa-
ções pelo (33) 9-8841-0331 e/ou E-mail: licitacaocoroaci2017@gmail.
com, em horário comercial, retirada do Edital pelo site: www.coroaci.
mg .gov .br . Emerson de Carvalho andrade, prefeito municipal .

3 cm -10 1302797 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL FABriCiANo/mG
Processo de Compra nº 384/2019 – Adesão nº 018/2019 - A Prefei-
tura Municipal de Coronel Fabriciano torna público que aderiu à ata 
de registro de preços nº 061/2019, da secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão, para aquisição de Compra Estadual de Medicamen-
tos II, em atendimento ao Setor de Farmácia da Secretaria Municipal 
de saúde do município de Coronel Fabriciano . recurso Transferências 
de recursos do Fundo Estadual de saúde, dos fornecedores: CosTa 
CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
ao valor global de R$ 15.674,73 (quinze mil, seiscentos e setenta e 
quatro reais e setenta e três centavos); MULTIFAMRA COMERCIAL 
lTda, ao valor global de r$ 3 .168,00 (três mil, cento e sessenta e oito 
reais) e SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA 
saÚdE lTda, ao valor global de r$ 136,35 (cento e trinta e seis reais 
e trinta e cinco centavos). Coronel, Fabriciano, 10 de dezembro de 
2019 . José Pereira . Presidente da CPl .

4 cm -10 1303064 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTALiA
Proc. Licitatório nº 053/2019, Pregão Presencial nº 027/2019. Objeto: 
Aquisição de oxigênio medicinal armazenado em cilindros e locação 
de cilindros de oxigênio medicinal para atender demanda da secre-
taria municipal de saúde de Cristália/MG, até 31 de dezembro de 
2020, conforme especificações constantes do edital. Credenciamento: 
27/12/2019, 09hs .
Proc. Licitatório nº 054/2019, Pregão Presencial nº 028/2019, Registro 
de Preços nº 018/2019. Objeto: Eventual e futura aquisição de medica-
mentos tendo como referência a tabela oficial da ANVISA para atender 
a Secretaria Municipal de Saúde de Cristália/MG, conforme especifi-
cações constantes do edital. Credenciamento: 27/12/2019, 14hs. Site: 
www.cristalia.mg.gov.br. Cristália/MG, 10 de dezembro de 2019. Pre-
goeiro: Edilson braz de sousa .

4 cm -10 1303026 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DATAS,
torna público a Intenção de Adesão: Intenção de Adesão à Ata de Regis-
tro de Preços nº 025/2019-III do Pregão Presencial n° 044/2019, Pro-
cesso nº 087/2019 do município de Brumadinho, objetivando a Aqui-
sição de veículos novos zero quilômetro . Jéssica Fernandes Cardoso 
– Presidente da CPl .

2 cm -10 1302976 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViNoLÂNDiA DE miNAS,
torna público o Quarto Extrato de Aditivo do Contrato 055/2018 – 
Vigência de Prazo - Processo de licitação Nº .: 053/2018 . modalidade: 
Tomada de Preços N° 007/2018. Contratante: Município de Divinolân-
dia de minas . Contratada: ml PrEmoldados E PaVImENTaçÃo 
LTDA. Objeto da Licitação: Contratação de Empresa de Engenharia 
especializada em Pavimentação de vias publicas na sede do município 
de divinolândia de minas compreendendo a construção de calçadas e 
rampas de acessibilidade nas ruas Turmalina, Jorgino ricardo e Joa-
quim de Sousa em sua sede. Numero de operação 104.06.96-99 PRO-
CESSO: 23400016708201306.Vigência: 06/12/2019 a 06/04/2020. 
divinolândia de minas – mG, 10 de dezembro de 2019, rodrigo maga-
lhães Coelho – Prefeito municipal .

3 cm -10 1302928 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DorES Do iNDAiá - mG,
Processo Licitatório n° 116/2019, na modalidade Tomada de Preços 
n° 011/2019. PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá-MG – CONTRATADA: 
CoNTruTora H FErrEIra GIordaNI lTda-mE”, CNPJ: 
07.899.625/0001-86. Objeto: Contratação de empresa para execução de 
obra de pavimentação em poliédrico, sobre base de material da própria 
caixa, em trechos da Avenida Magalhães Pinto, Bairro São Sebastião, 
conforme Termo de Convênio n.º 1491000462/2018/SEGOV/PADEM, 
celebrado entre o Estado de minas Gerais, por intermédio da secre-
taria de Estado de Governo, e o Município de Dores do Indaiá - MG. 
O presente Termo Aditivo objetiva promover a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato n .º072/2019 pelo período de 29/11/2019 a 
31/01/2020. Márcia Fonseca Galvani – Presidente da CPL.

3 cm -09 1302643 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ENTrE FoLHAS, 
TorNa PublICo aVIso dE lICITaçÃo Tomada dE PrEço 
n. 05/2019, cujo o objeto e a Contratação de empresa sob o regime de 
empreitada global, para a execução de Obras e serviço de pavimentação 
asfáltica, na estrada vicinal do Córrego dos Bentos e Córrego Bela Vista 
(morro do Iro Brás), Zona Rural do Município de Entre Folhas, em con-
formidade com as planilhas e projetos anexos. Abertura: 07/01/2020 
Horário: 09:30 min. Entre Folhas / MG, 09 de dezembro de 2019 Pre-
sidente da CPl e membros da comissão . o edital encontra-se a disposi-
ção na sede da Prefeitura municipal . maiores informações, de segunda 
a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Entre Folhas – MG. 
ailton silveira dias – Prefeito municipal .

3 cm -10 1302772 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
aVIso dE lICITaçÃo

Pregão Eletrônico nº 066/2019. Tipo: Menor preço por lote. Objeto: 
Promover registro de preços para futura e eventual aquisição de livros 
literários destinados as salas de leituras das escolas de ensino funda-
mental e centros de educação infantil do município de Esmeraldas/
MG. Abertura das Propostas por meio eletrônico dia 23/12/2019, às 
08h30min e Abertura da Sessão às 10h00min. O Edital original da refe-
rida licitação se encontra disponível no site www .licitacoes-e .com .br e/
ou www .esmeraldas .mg .gov .br . Informações: av . José Pinto da silva, 
n° 409, São José, Esmeraldas - MG, CEP: 35.740-000. Tel.: (31) 3538-
8885 .

Guilherme Henrique Correa Fernandes
Pregoeiro

3 cm -10 1303065 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESTrELA DALVA/mG 
-aVIso dE lICITaçÃo . Processo licitatório nº 057/2019 . Pregão 
Presencial nº 029/2019 pelo sIsTEma dE rEGIsTro dE PrEço, 
do Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Futuro e eventual forneci-
mento de medicamentos, de acordo com as especificações constantes 
no Anexo I e IX do Edital. Legislação: Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Federal nº 10 .520/2002, lei Complementar nº 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014 e Decretos Municipais nº 961/2014, 
963/2014 e 922/2014. Data para entrega dos documentos para creden-
ciamento, da declaração de que a proponente cumpre os requisitos de 
habilitação e dos Envelopes Proposta e documentos de habilitação: 
23/12/2019, às 09h00min. Local da realização da sessão pública do Pre-
gão: Prefeitura, situada à Rua Lauro Barbosa, 254, Centro, na cidade 
de Estrela dalva, sala de licitações, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. Edital na íntegra: à disposição 
dos interessados na Prefeitura, endereço acima, de 2ª a 6ª feira, das 
08h00min. às 13h00min., site da Prefeitura ou pelo e-mail pmed.lici-
tacao@gmail.com, até a data aprazada para o julgamento. 09/12/2019. 
Rodrigo da Costa Bittencourt - Pregoeiro. Maria de Fátima Guerra 
Cabral – Prefeita .

5 cm -10 1302801 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESTrELA DALVA/mG 

- aVIso dE lICITaçÃo . Processo licitatório nº 058/2019 . Pregão 
Presencial nº 030/2019 pelo sIsTEma dE rEGIsTro dE PrEço, 
do Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Futuro e eventual forneci-
mento de materiais médico/hospitalares, de acordo com as especifica-
ções constantes no Anexo I e IX do Edital. Legislação: Lei Federal nº 
8 .666/93, lei Federal nº 10 .520/2002, lei Complementar nº 123/2006 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decretos Municipais 
nº 961/2014, 963/2014 e 922/2014. Data para entrega dos documentos 
para credenciamento, da declaração de que a proponente cumpre os 
requisitos de habilitação e dos Envelopes Proposta e documentos de 
habilitação: 30/12/2019, às 08h00min. Local da realização da sessão 
pública do Pregão: Prefeitura, situada à Rua Lauro Barbosa, 254, Cen-
tro, na cidade de Estrela dalva, sala de licitações, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. Edital na íntegra: 
à disposição dos interessados na Prefeitura, endereço acima, de 2ª a 6ª 
feira, das 08h00min. às 13h00min., site da Prefeitura ou pelo e-mail 
pmed.licitacao@gmail.com, até a data aprazada para o julgamento. 
09/12/2019. Rodrigo da Costa Bittencourt - Pregoeiro. Maria de Fátima 
Guerra Cabral – Prefeita .

5 cm -10 1302802 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESTrELA DALVA/mG
- aVIso dE lICITaçÃo . Processo nº 056/2019 . Pregão Presencial nº 
028/2019. Tipo: Menor Preço por Item.Objeto: Aquisição de combustí-
veis, conforme descrição constante no Anexo I. Legislação: Lei Fede-
ral nº 8 .666/93, lei nº 10 .520/2002, lei Complementar nº 123/2006 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decretos Municipais 
nº 961/2014 e 963/2014. Data para entrega dos documentos para cre-
denciamento, da declaração de que a proponente cumpre os requisitos 
de habilitação e dos Envelopes Proposta e documentos de habilitação: 
23/12/2019, às 07h30min. Local da realização da sessão pública do Pre-
gão: Prefeitura, situada à Rua Lauro Barbosa, 254, Centro, na cidade 
de Estrela dalva, sala de licitações, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. Edital na íntegra: à disposição 
dos interessados na Prefeitura, endereço acima, de 2ª a 6ª feira, das 
08h00min. às 13h00min., site da prefeitura, ou pelo e-mail pmed.lici-
tacao@gmail.com, até a data aprazada para o julgamento. 09/12/2019. 
Rodrigo da Costa Bittencourt - Pregoeiro. Maria de Fátima Guerra 
Cabral – Prefeita .

4 cm -10 1302798 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FELiCio DoS SANToS-mG, 
torna público a Retificação do PROC. 095/2019 - PP 050/2019Onde 
se lê registro de preços para aquisição eventual e futura de moveis de 
escritório e eletrodomésticos e aparelho telefônico . leia-se registro de 
preços para aquisição eventual e futura de mobiliários, eletrodomés-
ticos, aparelho telefônico, câmera fotográfica, maquina de bordado e 
relógio de ponto . abertura dos envelopes 23/12/2019 as 09:00hs - dep . 
Licitações da Prefeitura. Inf.: Tel:38 3523-1225 ou e-mail: licita@feli-
ciodossantos .mg .gov .br ricardo rocha – Prefeito municipal .

2 cm -10 1302840 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES/mG
– Extrato da Ata de Registro de Preços 075/2019 – Processo 087/2019 – 
Pregão Presencial 050/2019. Objeto: Aquisição de equipamentos com-
pactadores de solo e outros para atender as necessidades da secretaria 
municipal de Infraestrutura urbana de Guanhães . Empresa: Carvalho 
Máquinas e Peças Ltda, CNPJ: 10.929.258/0001-20. Valor total de R$ 
11.610,00 (Onze mil, seiscentos e dez reais). Vigência: 04/12/2019 a 
03/12/2020. Stanley Ferreira Pimentel de Sena – Pregoeiro Oficial.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES - Extrato da Ata de 
registro de Preços 076/2019 – Processo 087/2019 – Pregão Presencial 
050/2019. Objeto: Aquisição de equipamentos compactadores de solo 
e outros para atender as necessidades da secretaria municipal de Infra-
estrutura urbana de Guanhães . Empresa: José silvio martinelli - Eireli, 
CNPJ: 25.534.430/0001-14. Valor total de R$ 6.425,00 (Seis mil, qua-
trocentos e vinte e cinco reais). Vigência: 04/12/2019 a 03/12/2020. 
Stanley Ferreira Pimentel de Sena – Pregoeiro Oficial.

4 cm -10 1302847 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArANÉSiA
Torna pública a abertura do Processo nº . 151/2019 – Pregão Presencial 
nº. 120/2019 – Menor Valor por Item. Objeto: Registro de preço para 
locação de trio elétrico pelo período de doze meses . data e hora de 
abertura: 23/12/2019 às 9h. Guaranésia, 29/11/2019 – Laércio Cintra 
Nogueira – Prefeito municipal .

2 cm -09 1302487 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArANÉSiA
– EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. Processo nº. 152/2019, Pregão 
Presencial nº. 116/2019. Objeto: Registro de preço para a aquisição 
de material de expediente médico e de enfermagem para atender os 
setores que compõem a secretaria municipal de saúde para forneci-
mento eventual e futuro no período de doze meses . Empresas vence-
doras: med Center Comercial ltda, Cirúrgica união ltda e dimebras 
Comercial Hospitalar . laércio Cintra Nogueira – Prefeito municipal 
de Guaranésia .

2 cm -09 1302207 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArDA mor
aviso de licitação -Processo licitatório nº 82/2019, modalidade 
Tomada de Preço Nº10/2019-Objeto:Contrataçãode empresa especia-
lizada para recapeamentoasfálticode vias urbanas nomunicípiode Guar-
da-Môr com recurso MCIDADES proposta 880435/2018 e Contrapar-
tida doMunicípioJulgamento: 06/01/ 2020 as 14:00 hs. Informações 
setor de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal: Rua Goiás,166 
centro CEP 38570-000 Fone (38) 3673-1166 site:www.guardamor.
mg.gov.br, Email: licitacomprasgmor @gmail.com.Presidente Gabriel 
souza braga . Guarda mor, 10 de dezembro de 2019 .

3 cm -10 1302929 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuimArÂNiA
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório: 60/2019. Modalidade: Convite 03/2019. Objeto: 
Contrato de empresa especializada para construção de 02 (duas) salas 
de aula no Centro Educacional Infantil sônia Guimarães dos reis – 
CEMEI, com recursos oriundos do salário educação e próprios, de 
acordo com planilha e projetos descritos no anexo II do edital. CON-
TraTaNTE: PrEFEITura muNICIPal dE GuImarÂNIa CNPJ: 
18 .602 .052/0001-01 . CoNTraTado: JoÃo sIlVoNI luQuI CNPJ: 
25 .290 .892/0001-33 . Contrato Nº 126/2019 . Valor: r$ 81 .389,38 . 
Vigência: 06 .12 .2019 a 06 .02 .2020 . data da assinatura: 05 .12 .2019 .

raTIFICaçÃo dE dIsPENsa
Processo licitatório Nº 67/2019 . Edital de dispensa Nº 15/2019 . 
Ratifico a Dispensa de Licitação nº 15/2019, nos termos do art. 26 da 
8 .666/93, autorizando a contratação direta da empresa ITaFoGos sEr-
VIÇOS EIRELI CNPJ: 35.459.133/0001-05. Valor R$ 8.000,00 (Oito 
mil reais). Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
na realização de shows pirotécnicos durante o reveion 2019/2020 .

aVIso dE lICITaçÃo
Processo licitatório: 68/2019 . obJETo: Contratação de empresa espe-
cializada param prestação de serviços e fornecimento de lâmpadas para 
o projeto de melhoria da iluminação pública da Praça Pedro Guima-
rães, conforme projeto. ABERTURA: 07.01.2020 às 09:00 horas. O 
edital e a proposta digital podem ser retirados no site do município no 
endereço:www .guimarania .mg .gov .br editais municipais, ou pessoal-
mente por qualquer interessado no setor de licitações na rua Guima-
rães, nº 280. Informações: 34-3834-2000.

Processo licitatório: 69/2019 . obJETo: Contratação de empresa 
para prestação de serviços técnicos especializados na apuração do 
VAF(Valor Adicional Fiscal) para atender o município de Guimarâ-
nia, conforme termo de referência. ABERTURA: 07.01.2020 às 14:00 
horas . o edital e a proposta digital podem ser retirados no site do muni-
cípio no endereço:www .guimarania .mg .gov .br editais municipais, ou 
pessoalmente por qualquer interessado no setor de licitações na rua 
Guimarães, nº 280. Informações: 34-3834-2000. Guimarânia/MG, 09 
de dezembro de 2019. Adílio Alex dos Reis. Prefeito.

9 cm -09 1302608 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiTiurA DE miNAS(mG)
– Processo nº 030/2019 - Edital nº 029/2019 - Pregão Presencial nº 
024/2019 – Registro de Preços nº 016/2019. Torna público o extrato 
de contrato celebrado com a empresa Air Liquide Brasil Ltda. Objeto: 
Constitui objeto do presente Pregão Presencial o registro de preços para 
locação de CPAP e BIPAP, bem como para a aquisição de máscaras 
pediátrica e adulta, objetivando o suprimento da Secretaria Munici-
pal de saúde da Prefeitura municipal de Ibitiúra de minas, conforme 
especificações contidas no Anexo I. Fundamento legal: Lei Federal 
10 .520/2002, de 17 .07 .2002 e alterações, art . 61, §1º da lei Federal nº 
8 .666/93 e alterações e da lei municipal nº 553/2003 . Informações: via 
e-mail: licitaibitiura@gmail.com - Data: 10.12.2019. Danilo Liparini 
moraes-Pregoeiro – José roberto Gomes-Prefeito municipal .

3 cm -10 1302853 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA
Retificação de Homologação e Adjudicação - Concorrência nº. 
011/2019 - sEmoP . No resultado publicado no dia 15/11/2019, onde 
se Lê: “no valor de R$69.699,99”; Leia-se: “R$69.664,17”. Francisco 
C. Neto, Secretário M. de O. Públicas, em 10/12/2019.

1 cm -10 1303028 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA.
Faz publicar cancelamento do código 4325 - REGISTRO DE PREÇO 
009/2019. A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, 
torna público que amparada no que determina o art. 78, inciso XVII 
da lei 8 .666/93 faz publicar o cancelamento do medicamento código 
4325 do RP 009/2019, conforme consta no site www.ipatinga.mg.gov.
br/link “licitações”. Sec. Mun. de Saúde, Érica Dias de Souza Lopes, 
em 10/12/2019 .

2 cm -10 1302986 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA .

a secretária Municipal de Saúde comunica o resultado do Pregão 
89/2019 – Objeto: Instrumentais méd. hosp. e escovas de limpeza 
p/ os instrumentais. As empresas venceram os códigos: Beagá Hos-
pitalar Eireli – 11616, 16036,19597, 8451, 8452, 7180, 5336, 5351, 
5353, 3542, 11615, 11160, 16777, 8450, 36062, 35777, 26219, 35782, 
37201, 37200, 37198 e 37197, Health Santa Luzia Ltda - EPP – 21640, 
6645 e 18609. O código 37199 correu frustrado. Os códigos 36670, 
36672, 36673, 36674 e 36676 correram desertos. Cópia ata e-mail: 
fundosaude@ipatinga.mg.gov.br, Érica Dias de Souza Lopes, Sec. 
mun . de saúde, em 09/12/2019 .

3 cm -09 1302723 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG–

EXTRATO DO 1° ADITIVO 149/2019 AO CONTRATO 001/2019 
– DP 035/2018 - PL 279/2018. Objeto: Locação de imóvel situado na 
Rua Ana Maria Teixeira, 955 – Cardoso, para funcionamento da Cre-
che Municipal Aquarela, atendendo a atendimento à SEMED. Loca-
dores: Hélcio Jesus da Cunha – CPF 325.658.526-49 e outros. Valor: 
R$39.698,64. Vigência: 12 meses.

2 cm -10 1303002 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriTo –

ErraTa IV – TP 002/2019 – Pl 208/2019 – município de Itabirito 
comunica a existência de errata do processo em epígrafe. A data de 
abertura do certame permanece inalterada . a íntegra da errata encon-
tra-se disponível no Depto de Licitações; Site: www.itabirito.mg.gov.
br; E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.brou Tel.: (31) 3561 4050/4086.

2 cm -10 1303055 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmArANDiBA

- PrEGÃo ElETroNICo Nº 0090/2019 - a Prefeitura municipal 
de Itamarandiba/mG torna público o Edital de licitação para o Edital 
para a aquisição de OXIGÊNIO MEDICINAL, INDUSTRIAL, ACE-
TILENO, ÓXIDO NITROSO E AR MEDICINAL. Abertura das pro-
postas: dia 06 .01 .2020 no endereço web: www .portaldecompraspubli-
cas .com .br . os interessados poderão adquirir gratuitamente o edital 
completo nos endereços web: www .portaldecompraspublicas .com .
br, www .itamarandiba .mg .gov .br/editais ou através do e-mail: licita-
cao@itamarandiba.mg.gov.br, ou ainda na sede da Prefeitura Muni-
cipal de Itamarandiba, sita a rua Tabelião andrade, 205 centro – Ita-
marandiba/mG . Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos 
junto ao Pregoeiro pelo telefone (38) 3521.1063. José Adilson Oli-
veira – Pregoeiro .

3 cm -10 1302839 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JABoTiCATuBAS/mG
– aVIso dE lICITaçÃo – ProCEsso lICITaTÓrIoNº 088/2019 
– PrEGÃo PrEsENCIal Nº 061/2019 - a Prefeitura municipal de 
Jaboticatubas/mG, através da Pregoeira e sua equipe, torna público o 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019. Objeto:Registro de Preços de 
gás de cozinha para atender as necessidades das Secretarias Munici-
pais e Escolas Municipais de Jaboticatubas/MG;Data: 30 de dezembro 
de 2019;Horário: 08 horas e 30 minutos; Tipo: Menor Preço; Crité-
rio de Julgamento: Preço por item . maiores informações: Pça Nossa 
senhora da Conceição, 38 – Centro, CEP 35 .830-000, Jaboticatu-
bas/MG; Telefax: (31) 3683-1071; e-mail: licitacao@jaboticatubas.
mg.gov.br; Site: www.jaboticatubas.mg.gov.br; 10/12/2019. Tércia 
maria dos santos maia – Pregoeira

3 cm -10 1302844 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAÍBA 
- PROC. LICITATÓRIO Nº 088/2019 - INEX-11-2019 - CREDEN-
CIAMENTO 04/2019, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que estará recebendo a partir do dia 06/01/2020 à 17/01/2020 das 
07:30 à 12:30 horas, em sua sede na Avenida João Teixeira Filho, nº 
335, Bairro Centro Comunitário – Jaíba/MG, documentos para Cre-
denciamento de empresas, para realização de exames e procedimentos 
especializados, conforme tabela do Município, conforme especifica-
ções constantes do edital,em atendimento a secretaria municipal de 
Saúde de Jaíba/MG – Karoliny Cordeiro Pereira, Presidente da CPL, 
informações e esclarecimentos, Tel. (38) 3833-1590 ou pelo e-mail: 
licitacoes@jaiba.mg.gov.br

3 cm -10 1302858 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JANuáriA-mG 

Torna público o aviso de licitação Procedimento licitatório nº 
146/2019 – Processo Licitatório nº 066/2019 – Pregão Presencial nº 
051/2019. Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamen-
tos e materiais permanentes, informática, eletrônicos e materiais de 
consumo, em atendimento a secretaria municipal de Fazenda Plane-
jamento. Abertura dos envelopes dia 23.12.2019 às 09:00 horas. Inte-
ressados deverão manter contato pelo email:licitacaojanuaria@yahoo.
com.br, Tel. (38) 3621-2656 ou diretamente no Setor de Licitação. link 
para acesso ao edital: https://januaria-mg.portaltp.com.br/consultas/
documentos.aspx?id=34

3 cm -09 1302363 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LimEirA Do oESTE - mG

– aVIso dE lICITaçÃo - PrEGÃo PrEsENCIal Nº 50/2019 - 
maior Percentual de desconto sobre a Tabela CmEd/ aNVIsa . a 
Pregoeira designada através da Portaria nº 01 de 03 de janeiro de 2019, 
torna público, que fará realizar no dia 23 de dezembro de 2019 as 
08h:30min, no departamento de licitações, na rua Pernambuco nº 
780, Centro, nesta cidade, Pregão Presencial, objetivando o Registro 
de preços para aquisição futura de medicamentos diversos, para aten-
der às necessidades do Fundo Municipal de Saúde e demandas judi-
ciais, do tipo menor preço, obtido pelo maior percentual de desconto 
sobre os preços divulgado pela Câmara de regulação do mercado de 
Medicamentos (CMED) no Sítio Eletrônico da ANVISA, tendo como 
parâmetro o Preço de Fabrica (PF) para Medicamentos Éticos, por um 
período de 12 (doze) meses. O edital na integra encontra-se à dispo-
sição dos interessados no site: www .limeiradooeste .mg .gov .br . Infor-
mações complementares pelo telefone (034) 3453-1700 / 3453-1715. 
limeira do oeste - mG, 10 de dezembro de 2019 . adriana Vieira de 
souza Queiroz – Pregoeira .

4 cm -10 1302867 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LimEirA Do oESTE – mG
- aVIso dE lICITaçÃo - Tomada dE PrEços Nº 11/2019 - 
“menor Preço Global” . o Prefeito municipal, no uso de suas atribui-
ções, torna público que fará realizar no dia 30 de dezembro de 2019, 
às 08h:30min, no Departamento de Licitações, na Rua Pernambuco 
nº 780, Centro, nesta cidade, licitação objetivando a Contratação de 
empresa especializada para construção de quadra poliesportiva no 
Município de Limeira do Oeste, conforme Contrato de Repasse n° 
874659/2018/ME/CAIXA. O edital na integra encontra-se à dispo-
sição dos interessados no setor de licitações da prefeitura ou ainda 
no site: www .limeiradooeste .mg .gov .br . Informações complementares 
pelo telefone (034) 3453-1715. Limeira do Oeste - MG, 10 de dezem-
bro de 2019 . Pedro socorro do Nascimento – Prefeito municipal .

3 cm -10 1302896 - 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 320191210191711023.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mANHuAÇu-mG

ComuNICado dE susPENsÃo dE lICITaçÃo 
– PrEGÃo PrEsENCIal nº 68/2019

- a Comissão Permanente de licitação comunica aos interessados que 
a empresa WHITE marTINs GasEs INdusTrIaIs lTda apre-
sentou tempestivamente impugnação quanto ao edital do PrEGÃo 
PRESENCIAL Nº 68/2019, do tipo menor preço, julgamento por Lote 
cujo objeto é a Aquisição de oxigênio medicinal, locação de tanque 
criogênico, locação e recargas de cilindros de oxigênio e ar compri-
mido. A sessão pública que estava agendada para o dia 12/12/2019 às 
09h00min fica suspensa para melhor adequação nas especificações do 
edital . as informações inerentes a presente publicação estarão dispo-
níveis aos interessados na Prefeitura municipal de manhuaçu – setor 
de Licitações, situada à Praça Cinco de Novembro, 381 – Centro, no 
horário de 09h00min às 11h00min e 13h00min às 16h00min. Atra-
vés do e-mail licitamanhuacu@yahoo.com.br ou através do site www.
manhuacu .mg .gov .br . Comissão Permanente de licitação . manhuaçu/
mG, 10 de dezembro de 2019 .

4 cm -10 1303042 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriANA-

Inexigibilidade Nº 126/2019. Objeto: Credenciamento de empresas de 
Instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhi-
mento das guias de arrecadação de tributos, recebimentos e multas de 
trânsito e taxas municipais. Abertura: 19/12/2019 às 08:45min. Infor-
mações, esclarecimentos e edital sala da CPl . Praça JK s/Nº, Centro 
de 08:00 às 17:00horas. Site: www.pmmariana.com.br, e-mail: licitaca-
oprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)35579055. Mariana 10 de 
dezembro de 2019 . marcelle roberto soares .Presidente

Prefeitura municipal de mariana- Pregão presencial Nº 121/2019 . 
Objeto: Aquisição de pneus , câmaras de ar e acessórios em atendi-
mento às demandas das frotas da SEMSA, SEDESC e SETRA. Aber-
tura: 26/12/2019 às 08:45min. Informações, esclarecimentos e edi-
tal sala da CPL. Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas. Site: 
www.pmmariana.com.br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.
com. Tel: (31)35579055. Mariana 10 de dezembro de 2019. Marcelle 
roberto soares .Pregoeira

Prefeitura municipal de mariana/mG – Torna público a revogação 
do pregão presencial 060/2019 nos termos do art. 49 da lei 8.666/93 
e suas alterações.Objeto: Prestação de serviços de exames de diag-
nósticos por imagem de média/alta complexidade em atendimento as 
demandas da secretaria municipal de saúde . Praça JK s/Nº, Centro 
de 08:00 às 17:00horas. e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.
com. Tel: (31)35579055. Mariana 10 de dezembro de 2019. Marcelle 
roberto soares .

6 cm -10 1303061 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS - mG

– Processo licitatório 111/Pmm/2018, Pregão Presencial 78/
PMM/2018, cujo objeto é a aquisição de medicamentos para atender 
às necessidades da Secretaria de Saúde (Pronto Atendimento, Especia-
lidades, Farmácia Central, Zoonoses, Vigilância em Saúde).Esta muni-
cipalidade torna público, para conhecimento dos interessados, que con-
forme Publicação no Minas Gerais , caderno 02 de 24/10/2019, fica 
mantida a penalidade de advertência, à empresa Acácia Comércio de 
Medicamentos Ltda, CNPJ: 03.945.035/0001-91.

PrEFEITura muNICIPal dE maToZINHos - mG – Processo 
Licitatório 117/PMM/2018, Pregão Presencial 83/PMM/2018, cujo 
objeto é a aquisição de Material Médico Hospitalar destinados a aten-
der as demandas da secretaria municipal de saúde . Esta municipali-
dade torna público, para conhecimento dos interessados, que conforme 
Publicação no Minas Gerais , caderno 02 de 08/11/2019, fica mantida 
a penalidade de advertência, à empresa Unilab Comércio de Produtos 
Cirúrgicos Ltda, CNPJ: 06.244.376/0001-28.

PrEFEITura muNICIPal dE maToZINHos - mG – Processo 
Licitatório 77/PMM/2018, Pregão Eletrônico 77/PMM/2018, cujo 
objeto é a eventual aquisição de compras estadual de medicamentos 
– Programa sEs municípios mG . Esta municipalidade torna público, 
para conhecimento dos interessados, que conforme Publicação no 
Minas Gerais , caderno 02 de 08/11/2019, fica mantida a penalidade 
de advertência, à empresa Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda, 
CNPJ:12 .927 .876/0001-67 .

PrEFEITura muNICIPal dE maToZINHos - mG – Processo lici-
tatório 77/PMM/2018, Pregão Eletrônico 77/PMM/2018, cujo objeto é 
a eventual aquisição de compras estadual de medicamentos – Programa 
sEs municípios mG . Esta municipalidade torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que conforme Publicação no minas Gerais , 
caderno 02 de 08/11/2019, fica mantida a penalidade de advertência, à 
empresa BH Farma Comércio Ltda, CNPJ:42.799.163/0001-26.

PrEFEITura muNICIPal dE maToZINHos - mG – Processo 
Licitatório 77/PMM/2018, Pregão Eletrônico 77/PMM/2018, cujo 
objeto é a eventual aquisição de compras estadual de medicamentos 
– Programa sEs municípios mG . Esta municipalidade torna público, 
para conhecimento dos interessados, que conforme Publicação no 
Minas Gerais , caderno 02 de 08/11/2019, fica mantida a penalidade 
de advertência, à empresa Cimed Industria de Medicamentos Ltda, 
CNPJ:02.814.497/0007-00.

PrEFEITura muNICIPal dE maToZINHos - mG – Pro-
cesso licitatório 77/Pmm/2018, Pregão Eletrônico 77/Pmm/2018, 
cujo objeto é a eventual aquisição de compras estadual de medica-
mentos – Programa sEs municípios mG . Esta municipalidade torna 
público, para conhecimento dos interessados, que conforme Publicação 
no Minas Gerais , caderno 02 de 08/11/2019, fica mantida a penali-
dade de advertência, à empresa Prati, Donaduzzi & Cia Ltda, CNPJ: 
73 .856 .593/0010-57 . 

PrEFEITura muNICIPal dE maToZINHos – mG – Processo 
Licitatório 91/PMM/2019, Concurso 02/PMM/2019, cujo objeto é 
Concurso visando às elaborações de Projetos de arquitetura (Projeto 
Arquitetônico básico, Elétrico, Luminotécnico, Hidráulico, Planilha 
Orçamentária Estimativa, Cronograma Físico Financeiro e Memorial 
descritivo, no âmbito do município de matozinhos/Estado de minas 
Gerais, destinado à readequação da Praça na confluência das Ruas Cus-
tódio alvarenga, augusto Jorge e avenida bento Gonçalves . Torna 
público, para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento 
do Recurso Administrativo referente à fase de Habilitação, interposto 
pelo participante com inscrição sob o nº 001 . a Comissão Permanente 
de Licitação decide conhecer do recurso, aplicar o artigo 48, § 3º da Lei 
8 .666/9, e, no mérito dar lhe provimento conforme disposto na ata de 
Julgamento da CPl, na manifestação da Procuradoria e no despacho da 
autoridade superior . dr . antonio divino de souza . Prefeito municipal . 
Contato: (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.

15 cm -10 1302823 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE miNAS NoVAS/mG

- Torna público Tomada de Preços nº 009/2019. Objeto: Contr. empresa 
p/ pavim . vias públicas município de minas Novas, Convênio nº . 
1491000303/2019 SEGOV/PADEM. Abertura às 09:00 horas do dia 
06/01/2020. Tomada de Preços nº 010/2019. Objeto: Contr. empresa 
p/ exec. 342m² cobertura arquibancada campo futebol, Convênio nº. 
1491000732/2019 SEGOV/PADEM. Abertura às 09:00 horas do dia 
08/01/2020. Edital/Informações (33)37641252. Jurandir. F. de J. Filho.
Pres . CPl .

2 cm -10 1302833 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moEDA/mG

– Torna público o Pregão Presencial para registro de Preços Nº 
036/2019 – Processo licitatório Nº 027/2019 – registro de Preços de 
Maquina Pá Carregadeira, Rolo Compactado e Caminhões para aten-
der as necessidades da secretaria municipal de obras - abertura dia 
06/01/2020 às 08:00hs. O Edital à disposição no setor de licitação, na 
Avenida do Prateado, nº 20, Centro-Moeda/MG de segunda a sexta-
feira, das 07:00 às 16:00. E-mail: licitacao@moeda.mg.gov.br.

2 cm -10 1302752 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS

Extrato Nº 130/2019 - Resultado de Pregão para Registro de Preços
o Gestor de ata de registro de Preços na forma da lei Federal n .º 
8 .666/93 e alterações, torna público o resultado Final do Processo 
Licitatório abaixo identificado: Pregão Presencial para Registro de Pre-
ços Nº 0206/2019 . registro de preços para futura e eventual contrata-
ção de sociedade empresária especializada na confecção de uniformes 
para atender a demanda da secretaria de serviços urbanos do muni-
cípio de montes Claros - mG, processo homologado em 22/10/2019, 
contratados:
Elivânio Oliveira Freitas – Valor Global R$ 2.154,50
Ivo José Moura da Silva 55409385691 – Valor Global R$ 35.763,20
arlen Cristhian Vieira souto – Valor Global r$ 21 .617,25
Vigência: Será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de 
registro de Preços . assinatura da ata de registro de Preços em 
25/10/2019 . a íntegra das atas de registro de Preços encontram-se 
disponíveis na página da Prefeitura Municipal de Montes Claros na 
Internet no endereço:https://licitacoes .montesclaros .mg .gov .br/atas-de-
registro-de-precos

Montes Claros (MG), 10 de dezembro de 2019
marlon Ferreira de souza

Gestor de ata de registro de Preço
5 cm -10 1302744 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
Errata de Publicação

o gestor de ata de registro de Preços, na forma da lei Federal nº 
8 .666/93 e alterações, vem informar a correção do valor global do lici-
tante BH FARMA COMÉRCIO LTDA, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Montes Claros e na Imprensa Oficial do 
Estado de Minas Gerais, ambos do dia 24 de agosto de 2019 e no Diário 
oficial da União do dia 26 de agosto de 2019. Onde se lê “R$ 1.709,98” 
leia-se “r$ 3 .723,32” .

montes Claros, 09 de dezembro de 2019 .
marlon Ferreira de souza

Gestor de ata de registro de Preços
3 cm -10 1302739 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS

Extrato Nº 128/2019 - Resultado de Pregão para Registro de Preços
o Gestor de ata de registro de Preços na forma da lei Federal n .º 
8 .666/93 e alterações, torna público o resultado Final do Processo lici-
tatório abaixo identificado: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Nº 0185/2019 . registro de preços para futura e eventual aquisição de 
bens permanentes atendendo a demanda da secretaria de desenvolvi-
mento social do município de montes Claros - mG, processo homolo-
gado em 25/11/2019, contratados:
Comercial Vanguardeira EIrElI – r$ 309,98
Brasil Tech Distribuidora Ltda – R$ 58.906,14
Space Informática e Móveis para Escritório Ltda – R$ 3.000,00
Indústria e Comércio de Colchões Orthovida Ltda – R$ 24.603,74
Itaca EIrElI – r$ 7 .715,99
José Adipson Gonçalves de Melo – EIRELI – R$ 1.348,56
Ferreira ramos Produtos Hospitalares ltda – r$ 1 .182,00
Vigência: Será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de 
registro de Preços . assinatura da ata de registro de Preços em 
28/11/2019 . a íntegra das atas de registro de Preços encontram-se 
disponíveis na página da Prefeitura Municipal de Montes Claros na 
Internet no endereço:https://licitacoes .montesclaros .mg .gov .br/atas-de-
registro-de-precos

Montes Claros (MG), 10 de dezembro de 2019
marlon Ferreira de souza

Gestor de ata de registro de Preço
6 cm -10 1302741 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS

Extrato Nº 129/2019 - Resultado de Pregão para Registro de Preços
o Gestor de ata de registro de Preços na forma da lei Federal n .º 
8 .666/93 e alterações, torna público o resultado Final do Processo lici-
tatório abaixo identificado:Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Nº 0191/2019 . registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais médico-hospitalares para atender usuários do SUS da Rede 
municipal de saúde do município de montes Claros - mG, processo 
homologado em 23/10/2019, contratados:
JN diagnóstica ltda – Valor Global r$ 8 .703,00
Cirúrgica Norte brasil Produtos médicos Hospitalares ltda – Valor 
Global r$ 10 .075,30
diprom – distribuidora de Produtos odontológicos e materiais ltda – 
Valor Global R$ 95.246,40
distribuidora lopes aquino Comércio ltda – Valor Global r$ 
23 .550,00
Globalmix Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda - Valor 
Global R$ 350.934,70
G . m . Valência – Produtos Hospitalares – Valor Global r$ 59 .990,00
Ferreira Ramos Produtos Hospitalares Ltda – Valor Global R$ 45,80
Cirúrgica Patrocínio distribuidora de Produtos Hospitalares ltda – 
Valor Global r$ 95 .775,15
bem med Hospitalar ltda – Valor Global r$ 79 .969,20
blP Comércio de Produtos laboratoriais ltda – Valor Global r$ 
14.940,00
medefe Produtos médico-Hospitalares ltda – Valor Global r$ 
3.432,00
Vigência: Será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de 
registro de Preços . assinatura da ata de registro de Preços em 
07/11/2019 . a íntegra das atas de registro de Preços encontram-se 
disponíveis na página da Prefeitura Municipal de Montes Claros na 
Internet no endereço:https://licitacoes .montesclaros .mg .gov .br/atas-de-
registro-de-precos

Montes Claros (MG), 10 de dezembro de 2019
marlon Ferreira de souza

Gestor de ata de registro de Preço
8 cm -10 1302743 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE SiÃo/mG.

aviso de licitação . abertura de PP 089/2019, registro de Preços 
052/2019, PrC 182/19, tipo menor preço por item, para registro de 
preços para eventual e futura aquisição de cestas básicas para as Direto-
rias de Administração, far-se-á no dia 24/12/2019, às 10 horas. O Edital 
em inteiro teor está à disposição dos interessados no site oficial www.
montesiao.mg.gov.br ou de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, a Rua Mau-
rício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião, CEP 37580-000. Tel.: 35-3465-
4793. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal.

2 cm -10 1303079 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE muTum-mG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019

o município de mutum, Estado de minas Gerais, torna público que 
realizará o Processo Licitatório n. 092/2019 – Pregão Presencial n. 
043/2019, com abertura prevista para 26/12/2019, às 09:00 horas, 
destinada a selecionar proposta mais vantajosa e registrar preços para 
eventual e futura aquisição de material esportivo para diversas secreta-
rias. Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria 
municipal de administração, Gerência de Compras e licitações, Praça 
Benedito Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000 e no site ofi-
cial da Prefeitura (www.mutum.mg.gov.br). Informações ou pedidos de 
esclarecimentos podem ser feitos através do fone/fax (33) 3312-1503 
ou, ainda, através do e-mail: licitacao@mutum.mg.gov.br, no horário 
de 08 às 11 horas e de 13 às 17 horas. Rosângela Lamarca de Oliveira 
Barcelos(Pregoeiro(a)).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019
o município de mutum, Estado de minas Gerais, torna público que 
realizará o Processo Licitatório n. 093/2019 – Pregão Presencial n. 
044/2019, com abertura prevista para 27/12/2019, às 09:00 horas, 
destinada a selecionar proposta mais vantajosa e registrar preços para 
eventual e futura aquisição de material permanente e de consumo para 
a odontologia em atendimento a secretaria municipal da saúde . Cópia 
do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal 
de administração, Gerência de Compras e licitações, Praça benedito 
Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000 e no site oficial da Pre-
feitura (www.mutum.mg.gov.br). Informações ou pedidos de escla-
recimentos podem ser feitos através do fone/fax (33) 3312-1503 ou, 
ainda, através do e-mail: licitacao@mutum.mg.gov.br, no horário de 
08 às 11 horas e de 13 às 17 horas. Rosângela Lamarca de Oliveira 
Barcelos(Pregoeiro(a)).

7 cm -10 1302926 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NAZArENo/mG
Torna público TP n° 14/19, Obj: contratação de empresa para execução 
de serviços de reforma do Prédio da antiga escola municipal da Jaguara, 
Abertura: 27/12/19 às 09h. Cadastro: até 23/12/19. Edital: www.naza-
reno .mg .gov .br . José Heitor Guimarães de Carvalho - Prefeito .

1 cm -10 1303032 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA ErA – mG
Termo de rescisão do Contrato nº 33/2018 . Fica rescindido o contrato 
nº 33/2018, firmado com a empresa Pintel Construtora e Limpeza de 
Itabira ltda, nos termos dos incisos I, II, III e V do artigo 78 e do inciso 
I do artigo 79, da lei 8 .666/93 . Nova Era, 30/10/2019 . laura maria Car-
neiro de Araújo – Prefeita Municipal.

2 cm -10 1302731 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA ErA – mG
– Pregão Presencial nº 32/2019 – Errata 03 - devido a alterações no 
edital, fica alterada a data de abertura do referido processo para o dia 
08/01/2020, às 08:30 horas. A errata 03 na íntegra encontra-se publi-
cada no site: www .novaera .mg .gov .br . Edmar Gonçalves – Pregoeiro .

2 cm -10 1302735 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG
dECrETo Nº 9 .280, dE 20 dE aGosTo dE 2019 .

o PrEFEITo do muNICÍPIo dE NoVa lIma, EsTado dE 
mINas GEraIs, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 87, 
Inciso III, da Lei Orgânica Municipal, e concorde a Lei 4.132, de 10 de 
setembro de 1962, o Decreto-Lei sob o número 3.365, de 21 de julho de 
1941 e legislação posterior, levando-se em conta ainda, os artigos 16 e 
46 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, DECRETA: 
art . 1º - Fica declarada de utilidade pública, para efeito de desapro-
priação de pleno domínio, uma área de terreno medindo 90.847,62m² 
(noventa mil, oitocentos e quarenta e sete metros quadrados e sessenta 
e dois centímetros quadrados), pertencente a uma área maior medindo 
852 ha (oitocentos e cinquenta e dois hectares), averbada sob a matri-
cula nº 3.979 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Nova lima, situada no local denominado “Fazenda morro da Gló-
ria”, frente para rua Professor Jason albergaria, s/N, Honório bicalho, 
Nova lima/mG, de propriedade da empresa mINEraçÃo morro 
VELHO LTDA., cujo memorial descritivo integra o presente diploma 
legal em forma de anexo. Art. 2º - A área relacionada no artigo ante-
rior destinar-se-á à construção de um Centro Esportivo Municipal e 
demais obras correlatas, que são de interesse público, para a melhoria 
das condições da prática de esportes e lazer no âmbito deste Município. 
Art. 3º - O valor pecuniário do imóvel objeto da presente declaração de 
utilidade, apurado no Laudo de Avaliação, anexo ao presente Decreto, 
remonta a importância respectiva de R$1.140.030,34 (um milhão, cento 
e quarenta mil, trinta reais e trinta e quatro centavos). Parágrafo Único: 
as despesas provenientes do presente decreto correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, consignada previamente na Lei Orça-
mentária Anual. Art. 4º - Este Decreto baseia-se na faculdade expressa 
no artigo 2º e artigo 5º, “n”, do Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 
1941. Art. 5º - Na forma do artigo 15, do Decreto-Lei 3.365, de 21 de 
junho de 1941, fica declarada a urgência, em vista da necessidade de 
rápida implantação das estruturas descritas no artigo 2º deste decreto. 
Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação . VITor PENIdo dE barros, PrE-
FEITo muNICIPal .

8 cm -10 1303025 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA mÓDiCA .
Edital de Processo licitatório n .º 070/2019, Pregão Presencial rP n .º 
021/2019. Objeto: Aquisição de Peças para Motos. Abertura dos enve-
lopes em 23 de dezembro de 2019 às 11h00min. O edital em seu inteiro 
teor encontra-se à disposição de segunda a sexta-feira das 07h00min 
às 13h00min na Rua Damião Martins, 150, Centro, Nova Módica/MG, 
CEP: 35113-000. E-mail: licitacao@novamodica.mg.gov.br. CPL: 
10/12/2019 .

2 cm -10 1302790 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA PoNTE-mG.
PROCESSO 084/2019

PrEGÃo PrEsENCIal N .º 055/2019

aVIso
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nova Ponte, no uso 
de suas atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, para a contratação de empresa do ramo 
para fornecimento de gêneros alimentícios e suplementos nutricionais, 
conforme condições e regras do Edital conforme condições e regras do 
Edital, sendo que a abertura dos trabalhos da Comissão Julgadora, com 
recebimento das propostas, dar-se-á no dia 30/12/2019 às 09h00min, 
na divisão de compras do Fundo municipal de saúde . o edital com 
todas as disposições pertinentes encontra-se a disposição dos interessa-
dos na divisão de compras da secretaria municipal de administração e 
Fazenda . Prefeitura municipal de Nova Ponte – mG , 10 de dezembro 
de 2019 . Paulo Jorge lopes alves Cardoso, Pregoeiro .

4 cm -10 1302934 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA uNiÃo
aVIso dE lICITaçÃo

Processo 104/2019 Pregão Presencial: 052/2019
TorNa PÚblICo para conhecimento dos interessados PrEGÃo-
PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR LOTE Constitui objeto 
da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS, que vigorará por 12 
(doze) meses, para eventual e futura aquisição de cestas básicas e kits 
de cuidados pessoais que compõem o benefício eventual, contido na lei 
845/2018, em atendimento a demanda existente na Secretaria Munici-
pal de assistência social da Prefeitura municipal de Nova união/mG, 
cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, 

do edital. A entrega dos envelopes e abertura será no dia 07/01/2020 às 
09:30 horas na sala de licitações da PMNU situada à Rua Presidente 
Kennedy, 29 Centro, Nova União/MG. Maiores informações e instru-
mento convocatório através do site: http://www .novauniao .mg .gov .br/ 
ou e-maillicitacao@novauniao.mg.gov.br ou pelo telefone (31) 3685-
1255 > Nova união, 10/12/2019 > ailton antônio Guimarães rosa, 
Prefeito .

4 cm -10 1302907 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA uNiÃo
aVIso dE lICITaçÃo

Processo 102/2019 Pregão Presencial: 050/2019
TorNa PÚblICo para conhecimento dos interessados PrEGÃo-
PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR Constitui objeto da pre-
sente licitação a aquisição de literários destinados à alunos da Educação 
Infantil e anos Iniciais, que irão compor o acervo das bibliotecas das 
escolas da rede municipal de Ensino de Nova união/mG, conforme 
descrição contida no Termo de Referência, anexo I deste Edital, pelo 
prazo de 12 (doze) meses.A entrega dos envelopes e abertura será no 
dia 09/01/2020 às 09:30 horas na sala de licitações da PMNU situada à 
Rua Presidente Kennedy, 29 Centro, Nova União/MG. Maiores infor-
mações e instrumento convocatório através do site: http://www .novau-
niao.mg.gov.br/ ou e-maillicitacao@novauniao.mg.gov.br ou pelo 
telefone (31) 3685-1255 > Nova União, 10/12/2019 > Ailton Antônio 
Guimarães rosa, Prefeito .

4 cm -10 1302969 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oLHoS D’áGuA
Proc. 42/16-TP 4/16-Implantação sistema abast. Água-TC/DNOCS 
208/13-2º Aditivo CTR 97/16-Prorroga vig: 27/4 a 26/10/17-3º Adi-
tivo CTR 97/16-26/10/17 a 25/4/18-4º Aditivo CTR 97/16-26/4 A 
25/10/18-5º Aditivo CTR 97/16-26/10/18 a 25/4/19-6° Aditivo CTR 
97/16-26/4 a 25/10/19-7º Aditivo CTR 97/16-26/10/19 A 25/4/20-Inc. 
II, art . 57, l . 8 .666/93 .
Proc. 42/16-TP 4/16-Implantação sistema abast. Água-TC/DNOCS 
208/13-2º Aditivo CTR 98/16-Prorroga vig: 27/4 a 26/10/17-3º Adi-
tivo CTR 98/16-26/10/17 a 25/4/18-4º Aditivo CTR 98/16-26/4 A 
25/10/18-5º Aditivo CTR 98/16-26/10/18 a 25/4/19-6° Aditivo CTR 
98/16-26/4 a 25/10/19-7º Aditivo CTR 98/16-26/10/19 A 25/4/20-Inc. 
II, art . 57, l . 8 .666/93 .

3 cm -10 1302932 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro PrETo
torna público retificação na homologação (16/09/2019) referente ao 
processo de Pregão Eletrônico – sistema de registro de Preços nº . 
02/2019 de objeto Aquisição de medicamentos para atender ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS) do Município de Ouro Preto, por um perí-
odo de 12 (doze) meses. Exclui-se da homologação a empresa Real-
pharma distribuidora de medicamentos ltda com o valor global de r$ 
19.902,00 para o Item 142 e R$ 166.320,00 para o Item 149, tendo em 
vista que a empresa se recusou a assinar a ata de registro de Preços . 
luciene F . souza – Pregoeira .

3 cm -10 1303060 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro VErDE DE miNAS.
Tomada de Preços nº 3/2019 . aviso de licitação . o município de ouro 
Verde de Minas torna público que realizará no dia 27/12/2019 às 9 horas, 
licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 3/2019 – Objeto: contra-
tação de empresa para execução das obras e serviços de construção de 
04 salas de aula da Escola Municipal Pingo de Gente, padrão FNDE, 
com fornecimento total de material e mão de obra . Edital e informações 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL, localizada 
na R. Cícero Xavier de Vasconcelos, 19, Centro, tele/fax 33 3527-1211, 
em dias úteis, no horário de 7 às 13 horas ou através do email: licita-
cao@ouroverdedeminas.mg.gov.br . Ouro Verde de Minas, 10/12/2019. 
Josimar Teles da Costa – Prefeito do município

3 cm -10 1302751 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSA QuATro/mG– 
Extrato de 1º adendo ao edital – Pregão Presencial/Registro de Preços nº 
068/2019. Objeto: Fica alterado o conteúdo publicado na Imprensa Ofi-
cial do Estado de minas Gerais, pagina 10, do caderno 2, Publicações 
de terceiros e edital de comarca no dia 10/12/2019, conforme segue: 
adendo ao edital . Fica designada a data da sessão para o dia 06/01/2020 
as 09h30m . Informações na Prefeitura, rua Tenente Viotti, nº 331 . Tel .: 
(35) 3371-5000. Edital no site http://www.passaquatro.mg.gov.br/
governo-licitacoes .php . Carlos alberto de moura – Pregoeiro .

2 cm -10 1303005 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAVÃo/mG .
EXTRATO DE ATAS SRP. Processo Licitatório nº 025/2019. Pregão 
Presencial nº 013/2019. Objeto: Registro de preços para futura e even-
tual aquisição de medicamentos por maior desconto percentual sobre a 
tabela CmEd/aNVIsa para atender as demandas do município de 
Pavão/mG . ata srP nº020/2019 . Contratada: diethafarma distr . de 
Produtos Farmacêuticos Ltda - CNPJ:17.103.649/0001-30, Vencedora 
do lote 01 com percentual de desconto de 0,50% e lote 02 com percen-
tual de desconto de 27%. Ata SRP nº 021/2019. Contratada: Distrimix 
Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ:01.417.694/0001-20. 
Vencedora do lote 03 com percentual de desconto de 27,50% . Vigência: 
31/05/2019 a 31/05/2020 . Processo licitatório nº 026/2019 . Pregão 
Presencial nº 014/2019. Objeto: Registro de Preços para Futura e Even-
tual aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas das 
diversas secretarias do município de Pavão/mG . ata srP nº 022/2019 . 
Contratada: Kleber Moreira de Avelar-ME - CNPJ:25.796.848/0001-08, 
com valor global: r$301 .769,07 . ata srP nº 023/2019 . Contratada: 
Volmar Lopes Dias - ME - CNPJ:07.530.120/0001-40, com valor glo-
bal: R$213.683,70. Ata SRP nº 024/2019. Contratada: Jetiene Viana 
reis - mE - CNPJ:17 .212 .165/0001-20, com valor global: r$55 .965,85 . 
Vigência: 31/05/2019 a 31/05/2020 . Processo licitatório nº 028/2019 . 
Pregão Presencial nº 016/2019. Objeto: Registro de Preços para Futura 
e Eventual aquisição de equipamentos permanentes e eletrônicos para 
atender as demandas das diversas secretarias do município de Pavão/
mG . ata srP nº 025/2019 . Contratada: souZa E saNTos solu-
çõEs Em TECNoloGIa lTda - CNPJ:17 .855 .375/0001-36, com 
valor global: R$14.820,00. Ata SRP nº 026/2019. Contratada: FERRAZ 
E CoImbra ComErCIo dE PaPElarIa lTda - 
CNPJ:23.828.568/0001-09, com valor global: R$39.450,00. Vigência: 
07/06/2019 a 07/06/2020 . Processo licitatório nº 029/2019 . Pregão 
Presencial nº 016/2019. Objeto: Registro de Preços para Futura e Even-
tual aquisição de lanches em geral para atender as demandas das diver-
sas secretarias do município de Pavão-mG .ata srP nº 027/2019 . Con-
tratada: JETIENE VIaNa rEIs mE- CNPJ:17 .212 .165/0001-20, com 
valor global: R$246.406,00. Ata SRP nº 028/2019. Contratada: 
aGlaIa ruas- CNPJ:33 .688 .636/0001-27, com valor global: 
r$89 .600,00 . Vigência: 07/06/2019 a 07/06/2020 . Processo licitatório 
nº 031/2019. Pregão Presencial nº 018/2019. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de material medico hospitalar para 
atender as demandas da secretaria municipal de saúde do município de 
Pavão-MG. Ata SRP nº029/2019. Contratada: Distrimix Distribuidora 
de Medicamentos Ltda - CNPJ:01.417.694/0001-20, com valor global 
de r$116 .190,70 . ata srP nº030/2019 . Contratada: diethafarma distr . 
de Produtos Farmacêuticos Ltda - CNPJ:17.103.649/0001-30, com 
valor global de r$359 .886,12 .ata srP nº031/2019 . Contratada: J . 
PHarma HosPITalar lTda mE- CNPJ:21 .988 .592/0001-71, 
com valor global de r$150 .616,90 . Vigência: 27/06/2019 a 27/06/2020 . 
Processo licitatório nº 027/2019 . Pregão Presencial nº 017/2019 . 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de lanches 
em geral para atender as demandas do município de Pavão-mG . ata 
srP nº 032/2019 . Contratada:GVl aTaCadIsTa dE GÁs EIrElI - 
CNPJ: 33.010.184/0001-20, com valor global de R$29.200,00. Ata 
SRP nº 033/2019. Contratada:DÉBORA CRISTINA PACHECO DE 
sousa mE - CNPJ: 08 .195 .720/0001-61, com valor global de 

 
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 320191210191711024.
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R$22.425,00. Vigência: 12/07/2019 a 12/07/2020. Processo Licitatório 
nº 034/2019. Pregão Presencial nº 020/2019. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de Expediente e papelaria para atender 
as demandas das diversas secretarias do município de Pavão-mG . ata 
SRP nº 034/2019. Contratada:FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE 
PaPElarIa lTda- CNPJ:23 .828 .568/0001-09, com valor global de 
R$23.374,55. Ata SRP nº 035/2019. Contratada:COMERCIAL PGO 
EIRELI ME - CNPJ:04.619.072/0001-72, com valor global de 
r$109 .133,30 . ata srP nº 036/2019 . Contratada:PEPalu ComEr-
CIal arTIGos dE PaPElarIa E EQuIPamENTos lTda - 
CNPJ: 32.320.499/0001-00, com valor global de R$61.250,00. Vigên-
cia: 29/07/2019 a 29/07/2020 . Processo licitatório nº 035/2019 . Pregão 
Presencial nº 021/2019. Objeto: Registro de preços para futura e even-
tual contratação de serviços gráficos em geral com aquisição de produ-
tos para atender as demandas das diversas secretarias do município de 
Pavão . ata srP nº 037/2019 . Contratada:arTEs GrÁFICas 
MODELO LTDA- CNPJ:21.330.477/0001-05, com valor global de 
R$30.904,50. Ata SRP nº 038/2019. Contratada: GRÁFICA CARVA-
LHO FORMULÁRIOS LTDA - CNPJ:10.441.229/0001-15, com valor 
global de r$96 .283,50 . ata srP nº 039/2019 . Contratada: Valdo-
NOR ANGELO MINE BLANC - CNPJ:24.207.509/0001-78, com 
valor global de R$64.689,50. Ata SRP nº 040/2019. Contratada: FOR-
mulÁrIos GrÁFICos INdusTrIa E ComErCIo lTda- 
CNPJ:02 .253 .928/0001-03, com valor global de r$18 .352,10 . ata srP 
nº 041/2019. Contratada: GRÁFICA IGUAÇU LTDA- 
CNPJ:20.949.657/0001-07, com valor global de R$32.498,50. Vigên-
cia: 30/07/2019 a 30/07/2020 . Processo licitatório nº 037/2019 . Pregão 
Presencial nº 022/2019. Objeto: Registro de preços para futura e even-
tual aquisição de materiais de limpeza e utensílios domésticos para 
atender as demandas das diversas secretarias do município de 
Pavão-MG. Ata SRP nº 042/2019. Contratada: KLEBER MOREIRA 
DE AVELAR ME - CNPJ:25.796.848/0001-08, com valor global de R$ 
255.658,16. Ata SRP nº 043/2019. Contratada: JETIENE VIANA REIS 
mE- CNPJ:17 .212 .165/0001-20, com valor global de r$95 .288,50 . 
Vigência: 09/08/2019 a 09/08/2020 . Processo licitatório nº 033/2019 . 
Pregão Presencial nº 019/2019. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual contratação de serviços de Locação de máquinas e veículos 
pesados com condutor, para atender as demandas do município de 
Pavão-MG. Ata SRP nº 044/2019. Contratada: GISLEY MOURA 
BARROSO - ME- CNPJ: 04.316.818/0001-79, com valor global de 
R$356.100,00. Ata SRP nº 045/2019. Contratada: VALMIR PEDRO 
da sIlVa - mE- CNPJ:09 .931 .063/0001-03, com valor global de 
R$446.420,00. Vigência: 14/08/2019 a 14/08/2020. Processo Licitató-
rio nº 038/2019. Pregão Presencial nº 023/2019. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e prote-
tores para atender as demandas do município de Pavão-mG . ata srP 
nº 046/2019. Contratada:AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA ME- 
CNPJ: 20 .879 .821/0001-57, com valor global de r$79 .752,00 . ata 
SRP nº 047/2019. Contratada:LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS 
EIRELI ME - CNPJ: 27.180.274/0001-66, com valor global de 
R$10.624,00. Ata SRP nº 048/2019. Contratada:FILIPE AUGUSTO 
DRUMOND SOARES -ME - CNPJ: 27.088.431/0001-08, com valor 
global de R$205.588,00. Ata SRP nº 049/2019. 
Contratada:ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRÉ AUTO PEÇAS 
LTDA -ME - CNPJ: 17.324.358/0001-72, com valor global de 
R$129.834,00. Vigência: 16/08/2019 a 16/08/2020. Processo Licitató-
rio nº 041/2019. Pregão Presencial nº 024/2019. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas, visando aten-
dimento das demandas do município de Pavão-mG . ata srP nº 
050/2019 . Contratada: JETIENE VIaNa rEIs mE- 
CNPJ:17 .212 .165/0001-20, com valor global de r$101 .500,00 . Vigên-
cia: 22/08/2019 a 22/08/2020. Processo Licitatório nº 042/2019. Pregão 
Presencial nº 025/2019. Objeto: Registro de preços para futura e even-
tual contratação de serviços de Propaganda Volante em carro de som 
para divulgar os programas e serviços das secretarias do município de 
Pavão-mG . ata srP nº 051/2019 . Contratada:VIVIaNE GomEs dE 
olIVEIra mEI- CNPJ:29 .931 .275/0001-20, com valor global de 
R$25.350,00. Vigência:22/08/2019 à 22/08/2020. Processo Licitatório 
nº 044/2019. Pregão Presencial nº 027/2019. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual prestação de serviços de hospedagem em belo 
Horizonte para atender as demandas do município de Pavão-mG . ata 
srP nº 052/2019 . Contratada:HosPEdaGEm bH lTda mE- 
CNPJ:11 .780 .156/0001-59, com valor global de r$57 .000,00 . 
Vigência:12/09/2019 à 12/09/2020. Processo Licitatório nº 047/2019. 
Pregão Presencial nº 029/2019. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de peças para o município de Pavão-mG . ata srP 
nº 053/2019 . Contratada: auTo PEças mEdrado lTda - EPP 
-CNPJ: 20.879.821/0001-57, vencedora dos lotes 01 e 04 com percen-
tual de desconto de 32% e lote 08 com percentual de desconto de 33% . 
Ata SRP nº 054/2019. Contratada:LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS 
EIRELI ME - CNPJ: 27.180.274/0001-66, vencedora do lote 03 com 
percentual de desconto de 34%, lotes 07 e 09 com percentual de des-
conto de 38%, lote 14 com percentual de desconto de 43%. Ata SRP nº 
055/2019 . Contratada:uNIr PEças dIEsEl lTda - EPP - 
CNPJ:11 .383 .895/0001-07, vencedora dos lotes 02 e 17 com percentual 
de desconto de 34%, lotes 18 e 19 com percentual de desconto de 31%. 
ata srP nº 056/2019 . Contratada: moNumENTal mÁQuINas E 
VEÍCULOS EIRELLI- ME - CNPJ:32.504.115/0001-00, vencedora 
dos lotes 05 e 06 com percentual de desconto de 32% e lote 12 com 
percentual de desconto de 40%. Ata SRP nº 057/2019. Contratada: 
ImPEraTrIZ auTo PEças E sErVIços EIrElI - 
CNPJ:28.234.263/0001-84, vencedora dos lotes 10 e 13 com percentual 
de desconto de 32%, lote 15 com percentual de desconto de 34,5% e 
lote 16 com percentual de desconto de 33% . ata srP nº 058/2019 . Con-
tratada: Carlos PaZ da sIlVa TraTorZIl - CNPJ: 
41.846.494/0001-07, vencedora do lote 11 com percentual de desconto 
de 32%. Vigência: 24/09/2019 a 24/09/2020. Processo Licitatório nº 
048/2019. Pregão Presencial nº 030/2019. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual prestação de serviços mecânicos para atender as 
demandas do município de Pavão-mG . ata srP nº 059/2019 . 
Contratada:roGErIo lIma dE souZa - mE- 
CNPJ:03.157.270/0001-07, com valor global de R$148.370,00. Ata 
srP nº 060/2019 . Contratada:auTo PEças mEdrado lTda mE- 
CNPJ: 20.879.821/0001-57, com valor global de R$130.430,00. Ata 
srP nº 061/2019 . Contratada: EdIlsoNaNTNIo CamPos - mE- 
CNPJ:07 .758 .110/0001-66, com valor global de r$72 .260,00 . ata srP 
nº 062/2019 . Contratada:loKal PEças E aCEssorIos EIrElI 
ME - CNPJ: 27.180.274/0001-66, com valor global de R$9.800,00. 
Vigência: 24/09/2019 a 24/09/2020. Processo Licitatório nº 049/2019. 
Pregão Presencial nº 031/2019. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de refeições prontas e prestação de serviços de 
hospedagem no município de Pavão-mG . ata srP nº 063/2019 . Con-
tratada Kleber Moreira de Avelar-ME - CNPJ:25.796.848/0001-08, 
com valor global de R$170.165,00. Ata SRP nº 064/2019. Contratada: 
FABRICIA ALVES FONSECA TEIXIRA - 00620423609 - 
CNPJ:33.489.723/0001-55, com valor global de R$4.995,00. 
Vigência:25/09/2019 a 25/09/2020 . Processo licitatório nº 050/2019 . 
Pregão Presencial nº 032/2019. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de prótese dentária, visando atendimento das 
demandas do município de Pavão-mG . ata srP nº 065/2019 . 
Contratada:lrPdaV-laboraTorIo rEGIoNal dE PrÓTEsE 
dENTÁrIa aGuas VErmElHas lTda - mE-
CNPJ:16.695.049/0001-46, com valor global de R$285.000,00. 
Vigência:27/09/2019 a 27/09/2020. Processo Licitatório nº 054/2019. 
Pregão Presencial nº 036/2019. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual contratação de locação de veículo e máquina pesada para 
atender as demandas do município de Pavão-mG . ata srP nº 066/2019 . 
Contratada: NIlsom roCHa saNTos- CNPJ:15 .531 .883/0001-33, 
com valor global de R$147.750,00. Ata SRP nº 067/2019. Contratada: 
NoErENa Carla GoNçalVEs TomaZ - mE- 
CNPJ:30.744.149.0001-46, com valor global de R$135.000,00. 
Vigência:21/10/2019 à 21/10/2020. Processo Licitatório nº 055/2019. 
Pregão Presencial nº 037/2019. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de Tonner, recarga e prestação de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva das impressoras para atender as 
demandas do município de Pavão-mG . ata srP nº 071/2019 . Contra-
tada: HALLEY SANTANA DUTRA MEI - CNPJ:14.395.993/0001-52, 
com valor global de R$49.767,50. Ata SRP nº 072/2019. Contratada: 
FErraZ E CoImbra ComErCIo dE PaPElarIa lTda - 
CNPJ:23 .828 .568/0001-09, com valor global de r$65 .860,00 . 
Vigência:06/11/2019 à 06/11/2020. Processo Licitatório nº 057/2019. 
Pregão Presencial nº 039/2019. Objeto: Registro de preços para futura 

e eventual aquisição de material esportivo para atender as demandas do 
município de Pavão-mG . ata srP nº 073/2019 . Contratada:FErraZ 
E CoImbra ComErCIo dE PaPElarIa lTda - 
CNPJ:23 .828 .568/0001-09, com valor global de r$ 223 .386,00 . ata 
SRP nº 074/2019. Contratada:FASE INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA- CNPJ:05.164.972/0001-35, com valor global de R$ 307.826,00. 
Vigência:06/11/2019 à 06/11/2020. Processo Licitatório nº 058/2019. 
Pregão Presencial nº 040/2019. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de material de fisioterapia para atender as deman-
das do município de Pavão-mG . ata srP nº 075/2019 . 
Contratada:FErraZ E CoImbra ComErCIo dE PaPElarIa 
LTDA - CNPJ:23.828.568/0001-09, com valor global de R$47.644,50. 
ata srP nº 076/2019 . Contratada:FasE INdusTrIa E ComErCIo 
LTDA- CNPJ:05.164.972/0001-35, com valor global de R$8.860,00. 
Vigência:06/11/2019 à 06/11/2020. Processo Licitatório nº 060/2019. 
Pregão Presencial nº 042/2019. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual contratação de serviços técnicos - profissionais na área da 
saúde, para realização de consultas médicas especializadas para atender 
as demandas do município de Pavão-mG . ata srP nº 077/2019 . Con-
tratada: ClÍNICa NoVo orIENTE lTda - mE- 
CNPJ:27.298.586/0001-79, com valor global de R$448.320,00. 
Vigência:06/11/2019 à 06/11/2020. Processo Licitatório nº 056/2019. 
Pregão Presencial nº 038/2019. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de manilhas de concreto para atender as demandas 
do município de Pavão-mG . ata srP nº 078/2019 . Contratada: laJEs 
WolFF maTErIal CoNsTruçÃo EIrElI - mE - 
CNPJ:26.445.884/0001-81, com valor global de R$336.650,00. 
Vigência:06/11/2019 à 06/11/2020. Processo Licitatório nº 059/2019. 
Pregão Presencial nº 041/2019. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de madeira de eucalipto tratado para atender as 
demandas do município de Pavão-mG . ata srP nº 079/2019 . 
Contratada:MADEIREIRA 4 RODAS LTDA - ME- 
CNPJ:02.047.923/0001-24, com valor global de R$118.990,00. 
Vigência:14/11/2019 à 14/11/2020. Pavão/MG. Luciano Balarini - Pre-
feito do município .

49 cm -09 1302261 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PErDiZES mG .
Extrato de Contrato, Processo nº 069/2019, Origem: Pregão Presen-
cial nº: 055/2019. Objeto: A contratação de empresa para prestação 
de serviços mecânicos e fornecimento de peças originais, para o con-
serto, manutenção e conservação do Trator de esteira 7d do município 
de Perdizes mG, de acordo com a solicitação da secretaria munici-
pal de Transporte e Máquinas, conforme as especificações detalhadas 
no anexo I, que faz parte do edital. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Perdizes mG . Contratado: minas Império auto Peças lTda com o 
valor global de R$ 33.100,00 (Trinta e três mil e cem reais). Prazo De 
Vigência: assinatura do contrato até 31/12/2019 .Vinícius de Figueiredo 
Barreto - Prefeito Municipal. Certifico que o presente Extrato de Con-
trato foi publicado e exposto no Quadro de Avisos da Prefeitura Muni-
cipal de Perdizes mG . Perdizes mG, 30 de outubro de 2019 . José Jairo 
alves martins- Pregoeiro .

Prefeitura Municipal de Perdizes MG. Extrato de Contrato, Processo nº 
080/2019, Edital/Pregão Presencial: nº 064/2019, Objeto: A contratação 
de empresa para fornecimento de material para demarcação viária, sina-
lização vertical e horizontal em vias públicas no município de Perdizes 
mG, de acordo com a solicitação da secretaria municipal de obras, 
Transito e Serviços Públicos, conforme as especificações detalhadas 
no Anexo I, que faz parte do Edital. Contratante: Prefeitura Munici-
pal de Perdizes mG . Contratados: Castro arantes Química Industrial 
ltda com o valor global de r$ 11 .526,00 (onze mil, quinhentos e vinte 
e seis reais). Prime Sinalização Ltda ME com o valor global de R$ 
12.336,00 (Doze mil, trezentos e trinta e seis reais). Prazo De Vigência: 
assinatura do contrato até 31/12/2019 . Vinícius de Figueiredo barreto 
- Prefeito Municipal. Certifico que o presente Extrato de Contrato foi 
publicado e exposto no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal De 
Perdizes mg . Perdizes mG, 20 de Novembro de 2019 . Jose Jairo alves 
martins – Pregoeiro .

Prefeitura Municipal de Perdizes MG. Extrato III Termo Aditivo 
de Contrato nº 131/2017. Processo nº 040/2017. Pregão Presencial 
nº 031/2017. Objeto: O presente Termo de Aditamento de Contrato 
tem por objeto acréscimo de quantitativos aproximadamente de 15% 
(quinze por cento) dos Serviços de locação Máquina “Trator de Pneu” 
para apoio a pequenos produtores no município de Perdizes, conforme 
a alteração da Cláusula terceira do contrato inicial, que passará a ter a 
seguinte redação . Contratante: Prefeitura municipal de Perdizes . Con-
tratado: Ideal Tractor serviços E locações Eireli mE . do Valor: o 
valor atual do contrato acrescentará o valor de R$ 24.750,00 (Vinte e 
quatro mil setecentos e cinquenta reais). Perdizes MG, 01 de novembro 
de 2019 . Vinícius de Figueiredo barreto - Prefeito municipal .

10 cm -10 1302733 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA-mG.

Extrato de Prorrogação de Contrato. Processo Licitatório nº 193/2018 
Pregão nº 117/2018. Objeto: Obra de construção de UBS(Padrão 
01) Vila Alvarenga/Dalvo Bemfeito. Contratada: Lessa Engenharia 
Eireli, CNPJ: 08.736.950/0001-90, contrato nº 249/2018 prorrogado 
pelo prazo de 12 (doze) meses. Publique-se. Wagner Mol Guimarães 
(Prefeito).

2 cm -10 1302910 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA - mG.

Aviso de Licitação. PRC Nº 219/2019 Pregão Nº 154/2019; PRC Nº 
218/2019 Pregão Nº 153/2019; PRC Nº 222/2019 Pregão Nº 156/2019 
e PrC Nº 217/2019 Pregão Nº 152/2019 - a Prefeitura municipal de 
Ponte Nova - mG torna público para o conhecimento de quantos pos-
sam interessar que estará realizando as licitações, Pregão na forma pre-
sencial, conforme a seguir:

PROCESSO Nº219/2019 – Pregão Nº154/2019 – Data: 26/12/2019 às 
13h00min. Execução de serviços de drenagem na Rua Francisco Carís-
simo. Sandra Helena de Carvalho Lana. (Pregoeira).

PROCESSO Nº218/2019 – Pregão Nº153/2019 – Data: 26/12/2019 às 
16h30min. Aquisição de Impressora de crachá PVC frente e verso. San-
dra Helena de Carvalho Lana. (Pregoeira).

PROCESSO Nº222/2019 – Pregão Nº156/2019 – Data: 27/12/2019 às 
13h00min . registro de preços para futura e eventual aquisição de café 
em pó. Sandra Helena de Carvalho Lana. (Pregoeira).

ProCEsso Nº217/2019 – Pregão Nº152/2019 – data: 27/12/2019 
às 16h30min. Registro de Preço para futura e eventual Aquisição 
de duto pead e pasta lubrificante. Sandra Helena de Carvalho Lana. 
(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 endereço www.pontenova.mg.gov.
br .

7 cm -10 1302873 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoTÉ.

Pregão (Presencial) 31/2019. Aviso de Licitação. O Município de Poté 
torna público que fará realizar, às 14 horas, do dia 23 de Dezembro de 
2019, licitação pública na modalidade Pregão (Presencial), para o regis-
tro de preços para futura e eventual Contratação de Trio Elétrico .

1 cm -10 1302771 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PrESiDENTE KuBiTSCHEK/mG. 

Pregão Presencial nº 027/2019 . aVIso dE lICITaçÃo . Torna 
público que realizará em 27 de dezembro de 2019, às 09:00 horas, 
Pregão Presencial nº 027/2019, Tipo “Menor Preço” cujo objeto é o 
Registro de Preços de serviços de instalação completa de Luminárias 
de lEd, inclusos materiais . Informações e Edital poderão ser obtidos 
na Prefeitura de Presidente Kubitschek, na Rua Agostinho de Oliveira 
Malaquias, nº 35, Centro. 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 -10 1302760 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PruDENTE DE morAiS/mG 
Torna público que o Processo Licitatório n.º 064/2019, Modalidade 
Tomada de Preços 14/2019, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestação de serviços da construção da nova sede da Creche muni-
cipal Dona Chica, sofreu alteração em sua cláusula 5.3.2, alínea ‘b’ do 
edital . a data para a entrega das propostas não foi alterada . maiores 
informações, assim como o edital alterado poderão ser obtidos na Pre-
feitura municipal, no site www .prudentedemorais .mg .gov .br, ou pelo 
Tel.: (31) 3711-1212 / 3711-1390. Prudente de Morais - MG, 09 de 
dezembro de 2019 .

3 cm -09 1302627 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rESSAQuiNHA.

Aviso de Licitação: Proc. 082/2019. Pregão Presencial 040/2019. 
Obj: Aquisição de 02 veículos de passageiros, com 5(cinco) luga-
res, conforme especificação no termo de referência, PROPOSTA Nº 
11371 .282000/1180-09 . Para atendimento a secretaria municipal de 
Saúde. Credenciamento: Das 09h às 09h15min em 26/12/2019. Aber-
tura: 09h15min em 26/12/2019, observando a lei 8 .666/93 . Info . das 12 
às 17h pelo email: licitacao@ressaquinha.mg.gov. br, e pelo telefone 
(32) 3341-1259.

PrEFEITura muNICIPal dE rEssaQuINHa .aviso de licita-
ção: Proc. 081/2019. Pregão Presencial: 039/2019. Obj.: Contratação 
de micro empresa, Empresa de pequeno porte e equiparadas nos ter-
mos da lei para a aquisição de móveis, equipamentos eletrodomésti-
cos e eletroeletrônicos e equipamentos médico hospitalares para a 
secretaria municipal de saúde do município de ressaquinha, através 
do convenio 11371282000116008 - ministério da saúde . Credencia-
mento: Das09h às 09h15min em 27/12/2019. Abertura: 09h15min em 
27/12/2019. Info.: 12 às 17h pelo email licitacao@ressaquinha.mg.gov.
br ou tel. (32)3341-1259.

PrEFEITura muNICIPal dE rEssaQuINHa .aviso de licita-
ção: Proc. 083/2019. Pregão Presencial: 041/2019. Obj.: Contratação 
de micro empresa, Empresa de pequeno porte e equiparadas nos termos 
da lei para a aquisição de móveis, equipamentos eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos e equipamentos médico hospitalares para a secretaria 
municipal de saúde do município de ressaquinha, através do convenio 
11371 .282000/1160-10 - ministério da saúde . . Credenciamento: das 
13h às 13h15min em 26/12/2019. Abertura: 13h15min em 26/12/2019. 
Info.: 12 às 17h pelo email licitacao@ressaquinha.mg.gov.br ou tel. 
(32)3341-1259.

7 cm -10 1303019 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio ACimA

através da Portaria 159 de 09 de dezembro de 2019 resolve nomear 
os concursados abaixo em virtude de suas aprovações no Concurso 
Público 01/2015. Enfermeiro (a) – Thaizy Valania Lopes Silveira – 
Juliana Ribeiro Leite. Médico (a) plantonista – Maria Thereza Abreu 
silva – diego mateus antunes de Castro – Isabela moraes Vargas . os 
nomeados acima terão o prazo de 30 (trinta) para os trâmites de posse, 
a partir da data desta publicação .

2 cm -10 1303037 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio ACimA

através da Portaria 158 de 09 de dezembro de 2019 resolve tornar sem 
efeito, por decurso de prazo legal para a posse, a nomeação das can-
didatas abaixo, aprovadas no Concurso Público 01/2015. . Médico(a) 
Plantonista - Kenya Moreira Granda. Secretário(a) escolar – Graziele 
sotero borges Caetano .

2 cm -10 1303036 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PomBA – 
lICITaçÃo 0138/2019

O Município de Rio Pomba torna público que fará realizar a Licitação 
nº 0138/2019, na modalidade “Pregão” com procedimento “Presencial” 
e julgamento pelo “Tipo Menor Preço”, para Registro de preços para 
futuras e eventuais contratações de empresas especializadas na pres-
tação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos 
veículos da frota da Prefeitura municipal de rio Pomba, com forneci-
mento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. A ses-
são terá início às 14:00 horas (quatorze horas) do dia 13 de janeiro de 
2020, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada à Av. Raul Soares, 15, 
no Município de Rio Pomba/MG. O edital de licitação está à disposi-
ção dos interessados nos dias úteis no local já mencionado no horário 
comercial . rio Pomba, 05 de dezembro de 2019 . Carla Nolasco martins 
Vieira Coimbra . Pregoeira

4 cm -10 1302784 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PomBA – 
lICITaçÃo 0139/2019

O Município de Rio Pomba torna público que fará realizar a Licita-
ção nº 0139/2019, na modalidade “Pregão” com procedimento “Pre-
sencial” e julgamento pelo “Tipo Menor Preço”, para Registro de preço 
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de torno e solda para manutenção dos veículos e equipamentos per-
tencentes à frota do Município de Rio Pomba. A sessão terá início às 
14:00 horas (quatorze horas) do dia 14 de janeiro de 2020, na Sala de 
Licitações da Prefeitura, situada à Av. Raul Soares, 15, no Município 
de Rio Pomba/MG. O edital de licitação está a disposição dos interes-
sados nos dias úteis no local já mencionado no horário comercial. Rio 
Pomba, 09 de dezembro de 2019 .Carla Nolasco martins Vieira Coim-
bra . Pregoeira

3 cm -09 1302708 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá

– EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
601/2016– Partes: Município de Sabará e a empresa Sidim Sistemas 
Eireli - ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de 
prestação de serviço de sistema de Informação laboratorial, implanta-
ção, treinamento e manutenção de Sistema de Informações (SIL), para a 
gestão laboratorial e para o interfaceamento dos equipamentos existen-
tes nos laboratórios da Prefeitura de Sabará e reajuste do valor mensal 
em 3,381730%, de acordo com o IGPm da Fundação Getúlio Vargas, 
conforme justificativa anexa ao Processo Interno n° 4.474/2017. Prazo: 
23/11/2020. Valor: R$35.976,84. Data:13/11/2019. (a) Wander José 
Goddard borges – Prefeito .

3 cm -10 1302755 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá –
EXTRATo do CoNTraTo Nº 282/2019 – Partes: município de 
Sabará e a empresa PROSSEGUIR FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA EFETIVA LTDA-EPP. Objeto: contratação de empresa espe-
cializada em prestação de serviços de limpeza, por um período de 12 
(doze) meses, utilizando um total de 02 (dois) profissionais, em aten-
dimento à Secretaria Municipal de Administração , conforme Pregão 
Presencial nº 056/2018, ata de registro de Preço nº 037/2018, Pro-
cesso Interno nº 3440/2018 e anexo único deste instrumento. Data: 
27/11/2019. Prazo:12 meses. Valor: R$62.339,04. (a) Wander José 
Goddard borges – Prefeito .

3 cm -10 1302794 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá –
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2018: 
Partes: Município de Sabará e a empresa POROS CONSTRUTORA 
EIRELI- EPP. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
nº 147/2018, até 28 de fevereiro de 2020, cujo objeto é a contratação 
de empresa do ramo para execução de obras de implantação, pavi-
mentação e qualificação de vias no bairro Nossa Senhora de Fátima 
– Sabará/MG, com o fornecimento de mão de obra e materiais, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Obras, Contrato de Financia-
mento nº 0.412.861-33/13, bem como o acréscimo de quantitativo de 
12,0239% do valor global do contrato, previsto no artigo 57, § 1º, inciso 
IV c/c artigo 65, inciso I, “b” e § 1º ambos da Lei Federal n° 8.666/93, 
justificativa constante no Processo Interno nº 759/2019 e anexo I e II. 
Data:25/11/2019. Valor: R$550.113,79. (a) Wander José Goddard Bor-
ges – Prefeito Municipal de Sabará.

4 cm -09 1302591 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA JuLiANA-
avisos de Homologação

Termo de Homologação de Concurso Público
Concurso para Provimento de Cargos Efetivos da 

Prefeitura municipal de santa Juliana
O Exmo. Sr. Belchior Antonio da Silva, DD. Prefeito do Município de 
santa Juliana, mediante as condições estipuladas no Edital do Concurso 
Público nº 01/2019, em conformidade com as normas constitucionais e 
demais disposições legais atinentes à matéria, HOMOLOGA, nos ter-
mos do item 13.1 do referido Edital, o Resultado Final e a Classifi-
cação dos aprovados para todos os cargos, nos sites oficiais do Con-
curso Público do município de santa Juliana - Edital nº 01/2019 (nos 
endereços eletrônicos www.santajuliana.mg.gov.br e www.ibgpcon-
cursos.com.br e publicação em Diário Oficial do Estado), para que se 
produzam os devidos e legais efeitos, quanto ao resultado do presente 
certame público . santa Juliana/mG,11 de dezembro de 2019 . belchior 
antônio da silva . Prefeito municipal .

4 cm -10 1302968 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2019 - Objeto: Aquisição eventual 
e futura de notebooks e microcomputadores. A pregoeira Joice de Oli-
veira Campos ADJUDICA os objetos às empresas: Drive A Informática 
Ltda no valor total de R$ 2.602.300,00; Fagundez Distribuição Ltda 
no valor total de R$ 392.500,00; GTI – G Tecnologia Integrado Eireli 
no valor total de r$ 1 .620 .000,00 e Juliana Palma de Godoi Fialho 
06389613601 no valor total de R$ 12.110,00. O secretário de Admi-
nistração e Gestão de Pessoas, Sr. Thomás Lafetá Alvarenga HOMO-
LOGA o procedimento em 06/12/2019, para seu efeito jurídico e legal.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2019 Objeto: Aquisição de Veiculo 
tipo HaTCH . a Pregoeira informa: Nova data de abertura para o dia 
07/01/2020 às 09:00 horas adiamento por motivos administrativos. O 
edital encontra-se disponível no local: www .comprasnet .gov .br . uasG: 
985155, e no site www .santaluzia .mg .gov .br .

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2019 – 
Objeto: Aquisição eventual e futura de materiais de limpeza. Resposta 
de Esclarecimento da empresa VCH Importadora, Exportadora e Dis-
tribuição de Produtos ltda . Itens 02e 07 . respostas: Item 02 deter-
gente 01 litro de produto para ate 50 litros de agua dependendo da 
sujidade. Item 07 Desinfetante 50 ml de desinfetante para 01 litro de 
agua . as cotações foram realizadas com base nos produtos concerta-
dos . Pedido de esclarecimento encontra-se disponível no site www .san-
taluzia .mg .gov .

aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº: 262/2019 – Pregão Eletrô-
nico n° 058/2019 – GTI – G. TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI. 
Objeto: Aquisição eventual e futuro de Notebooks e Microcomputado-
res . Valor da ata r$ 1 .620 .000,00, assinado em 09/12/2019 . Vigência 
12 meses .

aTa dE rEGIsTro dE PrEços Nº: 256/2019 – Pregão Eletrônico 
n° 076/2019 – TERA LTDA. Objeto: registro de preços com vistas a 
contratação de serviço de elaboração de projeto executivo. Valor da Ata 
R$ 43.117.315,24, assinado em 04/12/2019. Vigência 12 meses.

CoNTraTo 312/2019 – Pregão Presencial nº 063/2018 – lINK 
CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, Objeto: 
Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços terceiriza-
dos de caráter continuado de gerenciamento e administração de despe-
sas de manutenção de veículos leves, pesados e máquinas (preventiva, 
corretiva e preditiva). Valor do Contrato R$ 619.852,40, assinado em 
01/11/2019 . Vigência 12 meses .

10 cm -10 1303046 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

Extrato de Resultado
EDITAL Nº 01/2019 - Processo Seletivo Simplificado provimento de 
vagas para contratação temporária 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 Pes-
quisa – FuNdEP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Edital 01/2019, tornam público o resultado da decisão dos recursos 
contra gabarito, gabarito oficial, resultado da prova objetiva com clas-
sificação preliminar. A íntegra dos resultados, serão divulgados nos 
endereços eletrônicos www .santaluzia .mg .gov .br e www .gestaodecon-
cursos .com .br .

santa luzia, 11 de dezembro de 2019 .
Christiano Augusto Xavier Ferreira

Prefeito do município de santa luzia
4 cm -10 1302736 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
mAriA DE iTABirA/mG .

Extrato de Resultado Chamamento Público N. 001/2019. Fica autori-
zada a execução dos estudos técnicos, econômico-financeiros e jurí-
dicos relacionados à estruturação da eventual e futura Concessão ou 
Parceria Público Privada (PPP), tendo por objeto os serviços de abaste-
cimento de água e de coleta, tratamento e disposição final de esgoto no 
âmbito do município de forma a prover sua universalização em prazo 
compatível com os investimentos e com a capacidade de pagamento 
dos usuários (Estudos), empresa habilitada a saber: PREFISAN ENGE-
NHarIa lTda CNPJ: 01 .127 .225/0001-76 . Fica convocada a empresa 
habilitada para inicio dos trabalhos para elaboração do estudo, que 
deverá ser apresentado no prazo de 60(sessenta) dias conforme clausula 
6.2 do edital. Tel: (031) 3838-1209 - S.M.I. 06/12/2019. Reinaldo das 
dores santos - Prefeito municipal . PrEFEITura muNICIPal dE 
saNTa marIa dE ITabIra/mG – PP n . 052/2019 . Torna Publico 
Adjudicação, Homologação e Extrato de contratos - PL n. 074/2019. 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais espor-
tivos para atender o projeto Santa Maria Esportiva [. . .] . Contrato n . 
073/2019 – Empresa vencedora: aquarela Comercio e serviços – Eireli 
-EPP; CNPJ: 18.905.288/0001-09; Valor global de R$16.859,00. Con-
trato n. 074/2019 – Empresa vencedora: Comercial Ola Ltda - ME; 
CNPJ: 11.147.559/0001-65; Valor global de R$13.559,80. Vigência de 
09/12/2019 a 08/06/2020 . smI 09/12/2019 - reinaldo das dores san-
tos/Prefeito municipal .

6 cm -10 1303013 - 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 320191210191711025.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA DE PirAPAmA

aviso de licitação . PP 021/19 . Torna público a abertura do Processo 
licitatório 044/2019 - Pregão Presencial 021/2019, que será reali-
zado no dia 24 de dezembro de 2019 ás 09:00, objeto: Contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de transporte de resí-
duos sólidos até o aterro controlado; O Edital poderá ser obtido atra-
vés do e-mail: licitacao@santanadepirapama.mg.gov.br, no horário de 
08:00 ás 17:00. Santana de Pirapama/MG, 10 de dezembro 2019. Dal-
ton Soares Silva-Chefe do Executivo.

2 cm -10 1302901 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANToNio Do GrAmA (mG)

- Ratificação de Inexigibilidade nº 018/2019. No cumprimento do Art. 
26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e com vistas às justifi-
cativas apresentadas pela secretaria municipal de Educação, Esporte, 
Cultura, Lazer e Turismo, ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 
018/2019, tendo como objeto a Contratação de apresentação artís-
tica (show musical) do artista DAVID QUINLAN a realizar-se no dia 
28/12/2019 na cidade de santo antônio do Grama/mG, pela empresa 
aNGEl musIC ProduçõEs arTIsTICas lTda, CNPJ sob nº 
07 .097 .278/0001-78, com valor de r$ 35 .000,00 conforme art . 25, 
inciso III, da Lei nº 8.666/93. Cláudio Cimprício Ribeiro – Prefeito 
municipal .

3 cm -10 1302825 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANToNio Do GrAmA mG. 

aVIso dE lICITaçÃo – Torna Público, nos termos da lei nº 
8 .666/93, 10 .520/2002, a realização da licitação, modalidade PrE-
GÃO PRESENCIAL Nº 067/2019. Objeto: Concessão de permissão 
remunerada de uso de espaço público, em caráter pessoal e precário, 
consistente da exploração de barracas para exercício de atividade eco-
nômica (comércio de bebidas, salgados, produtos alimentícios, água 
mineral, refrigerantes e congêneres) sujeita a prévia licença e inspe-
ção pela Prefeitura de santo antônio do Grama, durante a realização 
do Réveillon. A entrega e a abertura dos envelopes será às 14h00min 
do dia 23/12/2019, na sala de reuniões da Comissão Permanente de 
Licitação, à Rua Padre João Coutinho, nº 121, Centro, Santo Antônio 
do Grama-MG. Informações pelo telefone (31)3872-5005. Fernanda 
rodrigues Hermenegildo – Pregoeira
PrEFEITura muNICIPal dE saNTo aNToNIo do Grama 
mG . aVIso dE lICITaçÃo – Torna Público, nos termos da lei nº 
8 .666/93, 10 .520/2002, a realização da licitação, modalidade PrE-
GÃO PRESENCIAL Nº 068/2019. Objeto: Contratação de empresa 
para realização de show pirotécnico no município, durante a realização 
do Réveillon. A entrega e a abertura dos envelopes será às 09h30min 
do dia 23/12/2019, na sala de reuniões da Comissão Permanente de 
Licitação, à Rua Padre João Coutinho, nº 121, Centro, Santo Antônio 
do Grama-MG. Informações pelo telefone (31)3872-5005. Fernanda 
rodrigues Hermenegildo – Pregoeira .

6 cm -10 1302988 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANToS DumoNT – mG
Extrato de Ratificação de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

Extrato de Ratificação. Dispensa de Licitação: 034/2019. Processo: 
129/2019 . Contratante: município de santos dumont . Contratada: 
Tal Empreendimentos Ltda. Obj. Locação do imóvel à Rua Sérgio 
Neves, Nº 63 – sala 302 – Centro, para funcionamento da agência 
Regional Trabalho. Valor aluguel mensal: R$ 1335,00. Ratificação em 
08/11/2019
Extrato de Ratificação. Dispensa de Licitação: 036/2019. Processo: 
134/2019. Contratante: Município de Santos Dumont. Contratada: Vag-
nor Correa Gaudio ME. Obj. Contratação empresa para prestação Ser-
viço de Decoração para Natal no prédio da Prefeitura e Praça Cesário 
Alvim. Valor total estimado: R$ 17.000,00. Ratificação em 05/12/2019. 
Carlos alberto de azevedo- Prefeito municipal

3 cm -10 1303031 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo

dispensa de licitação N .º 020/2019 . Fundamentação legal: lei 
8.666/93, Art. 24, I. Objeto: Elaboração de projeto paisagístico na 
área urbana no município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Partes: 
P.M.S.G.R.A. e FRTO Formato Projeto e Construção Ltda. Termo de 
Contrato N.º 334/2019. Vigência: 20/11/2019 a 31/12/2019. Valor R$ 
27 .278,00 .

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG – 2º Aditivo 
ao Contrato 112/19 . Partes: PmsGra e lmF Engenharia ltda . Prazo: 
60 dias .

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – Processo Lici-
tatório Nº 190/2019 – Tomada de Preços Nº 021/2019 - Contratação 
de empresa para execução de obra de drenagem na Rua São Manoel 
em São Gonçalo do Rio Abaixo. A CPL informa que em 10/12/2019 
foi realizado o julgamento do Anexo II - Planilhas de Preços, onde o 
licitante Travessia Engenharia ltda foi considerado vencedor, por apre-
sentar o menor valor global para execução dos serviços. São G. Rio 
Abaixo, 10/12/2019

2º aditivo ao contrato 246/2017. Partes: PMSGRA e LF Guima-
rães Pereira e Cia Ltda. Valor: R$ 62.400,00. Vigência: 23/11/2019 a 
22/11/2020 .

referente ao ProCEsso lICITaTÓrIo 181/2019, Tomada dE 
PrEços N .º 020/2019 – Contratação de agência de propaganda para 
prestação de serviços técnicos especializados de publicidade aos órgãos 
da administração direta e indireta do município de são Gonçalo do rio 
Abaixo/MG, a CEL informa que após o transcurso do prazo pra recurso, 
conforme art . 109, da lei 8 .666/93, nenhuma empresa manifestou-se . 
diante disso decide: dar o regular andamento do procedimento e mar-
car a data 12/12/2019 às 08:30 horas, na sede da PMSGRA, na sala da 
Secretaria Municipal de Administração, a abertura do Envelope N.º 04 
– Proposta Comercial, dos licitantes considerados classificados. São G. 
do R. Abaixo, 09/12/2019.

8 cm -10 1302984 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG

Informa que realizará o Pregão Presencial N.º 119/2019 – Contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviços técnicos para 
ministrar aulas durante as oficinas de música atendendo as necessida-
des da secretaria municipal de Cultura da P .m .s .G .r .a . . as propostas 
deverão ser entregues até às 09:30 horas do dia 27/12/2019. A abertura 
dos envelopes será realizada, a partir das 09:30 horas, no mesmo dia e 
local no setor de licitações da Prefeitura municipal – r . Henriqueta 
Rubim, N.º 27 – Centro – S.G.R.A., onde poderá ser obtido o Edital 
completo .

S. G. R. Abaixo, 04 de dezembro de 2019.
antônio Carlos Noronha bicalho – Prefeito municipal .

3 cm -10 1303014 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo GoTArDo
TorNa PÚblICo - aviso de licitação: Processo licitatório Nº . 
Pmsg/Cpl/095/2019 . dispensa - Chamada Publica Nº 001/2019 . 
Objeto: “Aquisição De Gêneros Alimentícios Da Agricultura Fami-
liar E do Empreendedor Familiar rural, Para o atendimento ao Pro-
grama Nacional de alimentação Escolar/Pnae” . apresentação Para 
Credenciamento Dos Licitantes: 06/01/2020 Até As 08:45 (Oito Horas 
E Quarenta E Cinco Minutos) Na Sala Do Departamento De Licita-
ção. Abertura Dos Envelopes: 06/01/2020 Às 09:00 (Nove Horas). 
O Edital Poderá Ser Obtido No Site Da Prefeitura Municipal De São 
Gotardo/Mg: (Www.Saogotardo.Mg.Gov.Br). Esclarecimentos: atra-
vés Do Telefone: (34)3671-7111/7127. Prefeito Municipal: Seiji Edu-
ardo Sekita.

3 cm -10 1302904 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
JoÃo BATiSTA Do GLÓriA

CoNCurso PÚblICo 01/2019 EdITal dE CoNVoCaçÃo 
Para ProVas PrÁTICas . a Prefeita municipal de são João batista 
do Glória, Estado de minas Gerais, no uso de suas atribuições legais 
e em consonância com a legislação municipal, Estadual e Federal, 
em vista do disposto no art . 37, inciso II da Constituição da república 
Federativa do brasil, lei orgânica do município de são João batista 
do Glória e demais legislações municipais vigentes, FaZ sabEr que 
ficam convocados os candidatos habilitados de acordo com o item 9 do 
Edital de Abertura, para a prestação das provas práticas. A lista nominal 
dos candidatos, a relação dos locais, datas e horários descritos encon-
tram-se disponível nosite da Prefeitura e da empresa responsável pelo 
concurso . são João batista do Glória, 10 de dezembro de 2019 . aPa-
rECIda NIlVa dos saNTos Prefeita municipal .

4 cm -10 1303057 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL-rEi
torna público o Contrato n .º191/2019, locação de equipamentos repro-
gráficos multifuncionais, R$99.137,71, Copyuai Locação de Equipa-
mentos Eireli, CNPJ:05 .691 .235/0001-90 . Nivaldo José de andrade – 
Prefeito municipal .

1 cm -10 1303051 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi 
Torna pública a adJudICaçÃo e a HomoloGaçÃo do Processo 
Licitatório n° 156/2019, Tomada de Preços n° 008/2019, cujo objeto é a 
contratação de empresa para cobertura de Quadra Poliesportiva – Águas 
Gerais, município de são João del - rei/mG . Empresa vencedora: NsF 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 11.393.961/0001-20, que celebrou 
o CoNTraTo de prestação de serviços nº 185/2019, data de assina-
tura: 27/11/2019, valor total da proposta contratada: r$ 168 .356,66 
(cento e sessenta e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta 
e seis centavos). Nivaldo José de Andrade – Prefeito Municipal

3 cm -10 1303052 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo LourENÇo
2° PUBLICAÇÃO - Processo 0291/2019 – Concorrência Pública 
002/2019 - Objeto: Constitui objeto da presente licitação, processada 
conforme as leis Federais nº 8 .666/93, nº 8 .987/95 e nº 12 .587/12 e 
alterações, selecionar a melhor proposta para a exploração e prestação 
do serviço de Transporte Público Coletivo do município de são lou-
renço, mediante concessão, em caráter de exclusividade, de acordo com 
as disposições legais, bem como dos regulamentos e demais atos sobre 
o serviço. Recebimento de envelopes dia 14/01/2020 as 09h00min. 
Abertura dos envelopes de documentação dia 14/01/2020 as 10h00min. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasí-
lia – dF . Editais e informações complementares na sede da Prefeitura 
Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35)33392781, no 
site www.saolourenco.mg.gov.br – ou pelo e-mail contratos@saolou-
renco .mg .gov .br . adalberto da silva Nogueira – Presidente da CPl .

4 cm -09 1302482 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo TiAGo
Torna público o resultado do Proc. 064/19 – P.P 034/19 – R.P. – 
Obj.: aquisição de material de construção (alvenaria, acabamento 
e correlatos). Detentoras das Atas: Douglas Eduardo M. dos San-
tos-ME, CNPJ 27.999.878/0001-39; Coelho e Silva Com. Ltda-
EPP, CNPJ 10.282.328/0001-00; Cimcasa Mat. de Constr. Ltda-ME, 
CNPJ 13.524.339/0001-39; José Lélis de Castro-ME, CNPJ 
64.413.560/0002-31; Dibrita Britadora Divinópolis Ltda, CNPJ 
16.764.532/0001-35. Vig.09/12/19 a 09/12/20. A Ata está disponível, 
na íntegra, no rol da Prefeitura . são Tiago, 10/12/19 .

3 cm -10 1303004 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SENHorA DE oLiVEirA
torna público, que realizará Pregão n. 034/2019 – objeto –aquisição 
de uma Van 0 km, 18 lugares, ano modelo 2019/2019 para a unidade 
básica de saúde do município, no dia 26/12/19. Edital disponível no site 
www.senhoradeoliveira.mg.gov.br e através do e-mail: licitaoliveira@
gmail.com .Telefone: 31 3755-1496

2 cm -10 1302729 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TumiriTiNGA.
Extrato de contrato, Processo nº 092-2019. Convite 007/2019. Objeto: 
Contratação de serviços para manutenção do sistema de iluminação 
pública, instalação e substituição de pontos de iluminação pública . 
Luciano Alves Ita Eletro Eireli-Me. Cnpj nº. 23.458.111/0001-41. 
Valor R$ 154.000,00. Vigência: 16/10/2020. Prefeito José Paulo Bre-
tas Cabral .

2 cm -10 1302845 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TumiriTiNGA.
Extrato de contrato, Proc. Licitatório Nº 091/2019. Tomada de Preços. 
Nº 017/2019. OBJETO: Contratação de Profissional da Secretaria de 
Saúde (Endermeiro) para atender o município de Tumiritinga. Cris-
tiane Gomes de barros souza, Cpf 086 .117 .806-80 valor r$ 27 .600,00, 
vigência 14/10/2020. Prefeito José Paulo Bretas Cabral.

2 cm -10 1302842 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TumiriTiNGA.
Extrato de ata Proc. Licitatório Nº 089/2019. Pregão Presencial . Nº 
033/2019 . obJETo: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de link de internet e serviços técnicos para a prefei-
tura municipal de Tumiritinga/MG. Itanet informática Ltda CNPJ: 
04.410.264/0001-74, Valor R$ 66.500,01 . Vigência 14/10/2020. maio-
res informações 33-3235-1166, www .tumiritinga .mg .gov .br

2 cm -10 1302838 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 276/2019. PROCESSO LICITATÓRIO 
COM LOTES EXCLUSIVOS ÀS M.E./E.P.P./EQUIP. LOTES DE 
amPla CoNCorrÊNCIa E loTEs Com rEsErVa dE CoTa 
ÀS M.E./E.P.P./EQUIP. Objeto: Fornecimento de Equipamentos de 
Proteção Individual (E.P.I.), visando atender às Secretarias de Admi-
nistração - sad, de desenvolvimento social - sEds, de Educação - 
sEmEd e da saúde - sms . recebimento das propostas por meio ele-
trônico: A partir das 12 horas do dia 16/12/2019 às 08h59min do dia 
10/01/2020 . abertura das propostas por meio eletrônico: Às 09h00min 
do dia 10/01/2020 . Início da sessão de disputa de Preços: Às 13h00min 
do dia 10/01/2020 . Valor estimado da licitação: r$ 2 .322 .329,27 . Fonte 
de recursos:Vinculados/Próprios . Informações: o edital do Pregão 
Eletrônico n° 276/2019 estará disponível a partir das 12 horas do dia 
16/12/2019 através dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da 
Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link: http://www.uberaba.
mg.gov.br/portal/conteudo,29557; Junto à plataforma eletrônica de 
licitações do banco do brasil: www .licitacoes-e .com .br . demais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: 
licitacao.pmu@uberabadigital.com.br. Uberaba/MG, 10 de dezembro 
de 2019 . roNdINEllE GomEs sousa . CHEFE da sEçÃo dE 
lICITaçõEs .

5 cm -10 1303076 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uNAÍ – mG –
TorNa PÚblICo: Contrato nº 171/2019, com a empresa Gomes & 
morais Consultoria, manutenção e Construtora ltda . – mE, no valor de 
R$ 170.056,86 referente a Construção de cobertura metálica na feira do 
Bairro Canaã – Contrato nº 172/2019, com a empresa Método Projetos 
e Construções Elétricas Ltda., no valor de R$ 1.007.435,00 referente a 
obra de iluminação pública - Contrato nº 170/2019 – com a empresa 
PGL Comércio de Veículos EIRELI-ME, no valor de R$ 449.900,00 
referente a aquisição de veículos – segundo Termo aditivo ao Contrato 
181/2018, com a empresa disthac Construções Engenharia ltda ., refe-
rente a prorrogação de prazos . Termos na íntegra no site: www .prefeitu-
raunai.mg.gov.br. Maiores informações no tel. (038) 3677 9610 – ramal 
9015 – José Gomes branquinho - Prefeito .

3 cm -10 1302891 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGEm BoNiTA
– Retificação. Onde se lê: PL0073/2019 – CHAMADA PUBLICA 
Nº 08/2019.Leia-se: PL 078/2019 PP-RP- Nº054/2019– .Data-Hora 
do recebimento do envelope: 10-01-2020 09:00:00 h” . contratação de 
empresa para fornecimento de material de limpeza, produtos de higie-
nização, copa e cozinha, mesa, acondicionamento e embalagens, con-
sumo para atender diversos setores da prefeitura . maiores informações: 
Av. São Paulo, nº 83, Centro, Vargem Bonita, MG, pelo telefone: (037) 
3435–1131, pelo e-mail: licitacao@vargembonita.mg.gov.br – Maria 
aparecida de lima-Presidente CPl . 

3 cm -10 1302747 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGiNHA-mG
EdITal dE lICITaçÃo Nº 223/2019
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 195/2019

aVIso
O Município de Varginha (M.G.), através do Prefeito Municipal, Sr. 
antônio silva, torna público, por motivos de impugnação do Edital, a 
suspensão, “sine die” da sessão pública relativa à Licitação – Pregão 
Presencial nº 195/2019, cujo objeto constitui-se da aquisição de Máqui-
nas Pesadas. Salientamos que definida a nova data de abertura, ime-
diatamente será dada ciência às empresas prosseguindo-se os trabalhos 
até seus ulteriores termos. Varginha(M.G.), 10 de dezembro de 2019. 
antônio silva - Prefeito municipal .

3 cm -10 1302952 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGiNHA-mG
EdITal dE lICITaçÃo Nº 221/2019

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 193/2019 - aVIso
O Município de Varginha (M.G.), através do Prefeito Municipal, Sr. 
antônio silva, torna público, por motivos de impugnação do Edital, a 
suspensão, “sine die” da sessão pública relativa à Licitação – Pregão 
Presencial nº 193/2019, cujo objeto constitui-se da aquisição de Veícu-
los Caminhões. Salientamos que definida a nova data de abertura, ime-
diatamente será dada ciência às empresas prosseguindo-se os trabalhos 
até seus ulteriores termos. Varginha(M.G.), 09 de dezembro de 2019. 
antônio silva - Prefeito municipal .

3 cm -10 1302860 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VirGiNÓPoLiS/mG
Tomada de Preço 002/2019torna público para conhecimento dos inte-
ressados que na data de 14/01/2020, às 13:00 horas, fará realizar licita-
ção, cujo objeto é assessoria de planejamento estratégico. Informações 
pelo e-mail: licitacao@virginopolis.mg.gov.br

1 cm -10 1302960 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VirGiNÓPoLiS/mG
Pregão Presencial 042/2019torna público para conhecimento dos inte-
ressados que na data de 27/12/2019,às 14:00 horas, fará realizar licita-
ção, cujo objeto é aquisição de combustíveis. Informações pelo e-mail: 
licitacao@virginopolis.mg.gov.br

1 cm -10 1302948 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABiNoPoLiS/mG
- Torna publico lICITaçÃo – Tomada de Preços 08/2019 - Proc . 
113/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para reali-
zar obra de pavimentação asfaltica em PmF e drenagem em diversas 
ruas do município de sabínópolis-mG . menor Preço Global . aber-
tura 26/12/2019 – maiores informações www .sabinopolis .mg .gov .br – 
Claudiney Antonio B. de Almeida – Presidente da CPL.

2 cm -10 1303045 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG -
TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº 33/2019 Pro-
cesso: 322/2019 . Contratação do Grêmio recreativo Estação Primeira 
de Mangueira, para apresentação em 31/12/2019 às 23:45 horas na Ave-
nida Vigilato braga em brumadinho, na festa de reveillon - repre-
sentados pelo empresário M. A. F. V. ZALTSMAN, no valor de R$ 
65.000,00. Vanilson dos Santos Porfírio – Secretário de Esportes Lazer 
e Eventos .

2 cm -10 1303049 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABiNoPoLiS/mG
- Torna publico aviso de lICITaçÃo – Pregão Presencial 71/2019 
- Proc. 114/2019. Objeto: Contratação de serviços de capacitação de 
profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino do Municí-
pio, conforme anexo I deste edital. Menor Preço por Item. Abertura 
27/12/2019 . maiores informações www .sabinopolis .mg .gov .br – Clau-
diney Antonio B. de Almeida – Pregoeiro Municipal.

2 cm -10 1303043 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG .
Extr. Ata RP23/19, Concorrência P02/19, PAC66/19. Obj. Cont. emp. 
p/ reforma, manut . imóveis no munc . detentora: rezzolve Construções 
EIrElI . desconto . 6% .Vig:12 meses . avimar mbarcelos-Pref .

1 cm -10 1302915 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VErEDiNHA/mG
Pregão Presencial 028-2019 a Prefeitura municipal de Veredinha-mG, 
torna público que realizará os seguintes Processos Licitatórios: Leilão 
01-2019, no dia 27/12/2019 ás 09:00 horas, objetivando a alienação de 
maquinas e veículos inservíveis para o município; Pregão Presencial 
028-2019, Objetivando o Registro de Preços para a prestação de servi-
ços de eletrificação do Distrito Empresarial, abertura dos envelopes de 
proposta e habilitação no dia 23 de Dezembro às 09:00. Mais Informa-
ções pelo telefone (38) 3527-9120.

2 cm -10 1303007 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoCAiuVA/mG
Processo 142/2019-Inexigilidade 009/2019 - Objeto: Contratação da 
dupla ‘TEODORO E SAMPAIO” para realização de show musical na 
tradicional festa do Srº. do Bonfim no dia 11 de julho de 2020 - CTR 
163/2019-Sig: Marisa S. Alves (prefeita) e Marcelo Fabbian Teodoro p/ 
- empresa Vancouver C . P . a . Eirelli - CNPJ: 07 .709 .260/0001-80 - Vr: 
75 .000,00 – 10/12/19 – Vigência: 31/08/2020 .

2 cm -10 1303024 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GLAuCiLÂNDiA-mG
Processo licitatório 062/2019, na modalidade Pregão Presencial 
026/2019– TIPO MENOR PREÇO POR ÍTEM,cujo objeto écontra-
tação de empresa especializada em serviços de locação de maquinas 
impressoras, 27/12/2019, às 08:00 horas na Sala de Licitação da PMG. 
Edital obtido na sala de licitação da PmG e/ou por e-mail: licitaca-
oglaucilandia@yahoo.com.br. site www.glaucilandia.mg.gov.br. Fone 
38 3236-8136 .

2 cm -10 1302856 - 1

CAmArA muNiCiPAL DE CAPELiNHA
AVISO DE LICITAÇÃO:– a)Pregão Presencial.º 007/2019. Objeto: 
registro de Preços para Contratação de Empresa para o fornecimento 
de Equipamento de Áudio, com serviços de transporte e entrega no 
local, instalação e montagem desses Equipamentos no Estúdio Rádio 
Web que utilizará o Site da Câmara Municipal de Capelinha - MG para 
funcionamento da Emissora em atendimento à Câmara Municipal de 
Capelinha – Abertura dos envelopes: dia 27/12/2019, às 09:00 h. O 
Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Sala de Licitações da 
Câmara municipal de Capelinha- rua Jose Pimenta de Figueiredo 05, 
por e-mail: licitacao.camarakap@gmail.com–Centro.- Informações-
33-3516-6500 . José dailson Cordeiro – Pregoeiro .

3 cm -10 1302756 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VErDELÂNDiA

Errata de Edital - Procedimento licitatório Nº 079/2019 - Pregão Pre-
sencial Nº 037/2019 - Registro de Preço N° 024/2019. Aos 10 (dez) 
dias do mês de Dezembro de 2019, às 10:00 horas, reuniram-se na sala 
de licitações da Prefeitura municipal de Verdelândia/mG, o Pregoeiro 
Edilson silva dutra designado por Portaria nº 057/2019, publicada em 
26/09/2019, para a correção do “seqüencial do pregão ” inclusa no 
edital e anexos da licitação nº 079/2019, na modalidade Pregão Pre-
sencial nº 032/2019, Registro de Preço n° 024/2019 com a seguinte 
Errata: Onde Se Lê: Pregão Presencial N° 032/2019. Leia-Se: Pregão 
Presencial N° 037/2019. As demais informações permanecem inalte-
radas . Verdelândia/mG, 10 de dezembro de 2019 . Fabiano lopes de 
Oliveira - Pregoeiro Oficial.
Errata de Edital - Procedimento licitatório Nº 053/2019 - Pregão Pre-
sencial Nº 029/2019. Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 2019, às 
10:00 horas, reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura municipal 
de Verdelândia/mG, o Pregoeiro Fabiano lopes de oliveira designado 
pela Portaria nº 045/2019, publicada em 05/08/2019, para a correção 
do “seqüencial do pregão ” inclusa no edital da licitação nº 053/2019, 
na modalidade Pregão Presencial nº 028/2019, com a seguinte Errata: 
Onde Se Lê: Pregão Presencial N° 028/2019. Leia-Se: Pregão Presen-
cial N° 029/2019. As demais informações permanecem inalteradas. 
Verdelândia/mG, 02 de setembro de 2019 . Fabiano lopes de oliveira 
- Pregoeiro Oficial.
a Prefeitura municipal de Verdelândia-mG, Proc . licitatório nº 
080/2019, Pregão Presencial nº 038/2019 - Objeto – aquisição de 
mobiliário escolar para atender à demanda das 12 unidades escolares 
da rede municipal de Ensino de Verdelândia/mG, em atendimento 
a secretaria municipal de Educação e Cultura de Verdelandia - mG, 
conforme especificações constantes do edital – Credenciamento: Dia 
20/12/2019, 14:00 Horas. Pregoeiro Edilson Silva Dutra. Tel. (38) 
3625-8113. Email: licitacaoverdelandiamg@gmail.com e site: www.
verdelandia .mg .gov .br  .

7 cm -10 1303008 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GrÃo moGoL

Processo licitatório nº . 099/2019, Pregão Presencial nº . 029/2019, 
Objeto: fornecimento parcelado de diesel B S-10 para o município de 
Grão Mogol, conforme especificações constantes no edital. Credencia-
mento: 23/12/2019 a partir das 13:00hs, E-mail: licitagraomogol@hot-
mail .com .

Eleazaro Pereira – Pregoeiro Oficial.
2 cm -10 1302938 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoCrANE

Tomada de Preços Nº 001/2019 - Processo licitatório Nº 0055/2019 
Objeto: Contratação de Empresa de construção civil em regime de 
Empreitada Global para realização de Calçamento de 1 .708,20 m2, 
em bloquetes e execução de 555,40 metros lineares de sarjeta na Rua 
das orquídeas, bairro são matheus, conforme, conforme Convênio 
nº 1491000208/2019/SEGOV/PADEM, do Estado de Minas Gerais 
por intermédio da secretaria do Estado de Governo e o município 
de Pocrane – mG . Prazo para o recebimento das Propostas: até o dia 
26/12/2019 às 08h:00min. Local para apresentação das Propostas: Rua 
Nilo moraes Pinheiro, 322, Centro, Pocrane - mG . Contatos: 33 3316-
1112 e Email: licitacao@pocrane.mg.gov.br. Pocrane, 09, dezembro 
2019. Alexandre Camilo Gomes - Comissão Permanente de Licitação/
Ernane José de macedo - Prefeito municipal .

3 cm -10 1302913 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JurAmENTo

Pregão Presencial nº051/2019. Através de seu Pregoeiro Oficial torna 
público que fará realizar no dia 27/12/2019 às 09h00min (nove) horas, 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº051/2019, Processo lici-
tatório nº070/2019, Objetivando a Contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de Publicação de Atos Oficiais do Município de 
Juramento/MG. Conforme especificações constantes no edital. Maiores 
informações pelo tel.: (38) 3236-1118 - email: licitação juramento@
gmail .com .Pregoeiro Oficial - Francisco Gilvan Vieira.

2 cm -10 1303009 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riACHo DoS mACHADoS
Processo nº 032/2019. Inexigibilidade de Licitação nº 06/2019 – Nos 
Termos do disposto no art . 26 da lei Federal 8 .666/93 e suas altera-
ções, Ratifico o Ato de Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25, 
Inciso III, da mesma lei, ref . apresentação de show artístico/musical da 
Banda “Luxúria” a ser realizado em praça pública no dia 31.12.2019 
em comemoração ao reveillon 2020 de riacho dos machados . Contra-
tado: Vinícius Oliveira Guimarães – ME, CNPJ: 33.557.934/0001-88. 
Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dot. Orç. 02.04.01.13.392. 
4008.2414/33903900. Riacho dos Machados-MG, 09/12/2019. Elton 
marques de almeida – Prefeito municipal .

aviso de adesão a registro de Preços - o município de riacho dos 
machados/mG, torna público para conhecimento dos interessados, 
adesão a ata de registro de Preços nº 01/2019, decorrente do Pre-
gão Presencial para registro de Preços nº 39/2018, Processo licitatório 
nº 073/2018, tendo como gerenciador a Prefeitura municipal de Pie-
dade dos Gerais . obJETo: registro de Preços para a futura e even-
tual aquisição de veículos zero km para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município . Contratada: strada Veículos e Peças 
Ltda., CNPJ nº 01.654.749/0001-15. Valor total R$ 95.000,00 (noventa 
e cinco mil reais), referente ao item 01 do processo retromencionado. 
Fundamento legal: art . 15 da lei Federal 8 .666/93 e decreto Federal 
n° 7.892/2013. Riacho dos Machados, 09 de dezembro de 2019. Elton 
marques de almeida– Prefeito municipal .

6 cm -10 1302919 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mANTENA

aVIso dE lICITaçÃo – CoNCorrÊNCIa 003/2019 . a Prefeitura 
Municipal de Mantena comunica que está aberto Processo Licitatório nº 
107/2019, na modalidade Concorrência nº 003/2019, tipo menor Preço 
por valor total, objetivando a contratação de empresa para continuação 
de execução de obra de construção de 01 (uma) unidade de creche pré-
escola, projeto tipo 1 convencional. A Sessão de abertura será dia 30 de 
janeiro de 2020, às 13h30, no setor de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de mantena, av . José mol, 216 – 1º andar - Centro – mantena 
– MG. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no mesmo 
local, das 13h00 às 17h00, e no Site Oficial do Município: www.man-
tena.mg.gov.br. Informações: (33)3241-1325. João Rufino Sobrinho – 
Prefeito municipal .

3 cm -10 1303070 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CÓrrEGo DANTA/mG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 020/2019

Torna público a realização de licitação na modalidade Pregão Presen-
cial nº 020/2019 - registro de Preço nº 015/2019, no dia 27 de dezem-
bro de 2019 às 10:00 horas na sede da Prefeitura, situada na Avenida 
Francisco Campos nº 27, Centro, Córrego Danta/MG, cujo objeto é a 
aquisição de combustível (gasolina comum, óleo diesel s10, óleo die-
sel comum e etanol) para manutenção da Frota Municipal no exercí-
cio de 2020 . os envelopes contendo a documentação de Habilitação e 
proposta, poderão ser entregues no endereço acima citado até às 10:00 
horas do dia 27/12/2019 . os interessados poderão adquirir o edital pelo 
site: www .corregodanta .mg .gov .br no endereço acima citado ou obter 
informações no horário de 08:00 às 17:00 horas de segunda à sexta-
feira, pelo telefone (37) 3424-1010 ou pelo e-mail: licitacao@corre-
godanta .mg .gov .br - Cassiano Pereira da silva - setor de Compras e 
licitações .

4 cm -10 1302963 - 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 320191210191711026.
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo BráS Do SuAÇuÍ/mG

Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 45/2019. O Município de São 
Brás do Suaçuí/MG, torna público que fará realizar uma licitação na 
modalidade Pregão Presencial no dia 27/12/2019 às 09 horas, na sala 
de reuniões da Prefeitura municipal, localizada na avenida dr . aprígio 
ribeiro de oliveira, nº 150 - 3º Pavimento - centro, visando a aquisi-
ção de conjuntos de gêneros alimentícios para composição das cestas 
básicas a serem fornecidas aos servidores públicos municipais por meio 
da Secretaria Municipal da Administração e Fazenda e às famílias com 
vulnerabilidade temporária por meio da Secretaria Municipal de Assis-
tência e desenvolvimento social . Cópia do Edital disponível no site: 
www.saobrasdosuacui.mg.gov.br e mais informações pelo telefone (31) 
3738-1570. São Brás do Suaçuí, 10 de dezembro de 2019. Elias Ribeiro 
de souza - Prefeito municipal .

3 cm -10 1302854 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE
CoNCEiÇÃo DE iPANEmA/mG

EDITAL RESUMIDO DA DISPENSA N° 020/2019 - PROCESSO Nº 
077/2019 . obJETo: Contratação de Empresa para serviço de ornamen-
tação, organização, aluguel de cadeiras, mesas e buffet para confrater-
nização de servidores públicos do município de Conceição de Ipanema/
mG . 10 de dezembro de 2019 . bianca Fernandes stófel rodrigues . Pre-
sidente da CPl .

2 cm -10 1302788 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CÓrrEGo Do Bom JESuS/mG. 

Pregão Presencial nº 089/2019 . o município de Córrego do bom Jesus/
MG, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Processo 
licitatório nº 258/2019 - Pregão Presencial nº 089/2019 - registro de 
Preço. Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Futura e Eventual Aqui-
sição de um Caminhão Compactador de Lixo, conforme Convênio 
FUNASA, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 
Entrega e abertura dos envelopes no dia 27/12/2019 às 09h00min. Edi-
tal e mais informações na sede da Prefeitura na rua doze de dezembro, 
347, tel.: (35) 3432-1122, site: www.corregodobomjesus.mg.gov.br ou 
pelo e-mail: compras@corregodobomjesus.mg.gov.br. Córrego do Bom 
Jesus, 09 de dezembro de 2019. Reinaldo Alves Tanikava - Pregoeiro.

3 cm -10 1303056 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTuETA/mG.
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL Nº 056/2019. Abertura do 
Processo de licitação nº 056/2019, na modalidade “Pregão Presencial” 
nº 021/2019, tipo “maior lance”, visando a Contratação de Institui-
ção Bancária para prestação de serviços bancários de gerenciamento 
com exclusividade da Folha de Pagamento dos Servidores Públicos 
Municipais Ativos e Inativos, Pensionistas e Contratados em caráter 
emergencial da administração direta do município de Itueta/mG pelo 
prazo de 60 (Sessenta) meses, conforme descrito no Edital. Esta é a 
segunda publicação do mesmo Edital tendo em vista que a primeira 
sessão foi dEsErTa . os envelopes de Proposta e Habilitação deverão 
ser protocolados nesta Prefeitura até o dia 23/12/2019 . os envelopes 
serão recebidos até às 10:30hrs. A abertura dos envelopes de Proposta e 
Habilitação ocorrerá no dia 23/12/2019 às 10:30hrs, na Sala da Comis-
são Permanente de Licitação. O Edital nº 056/2019 encontra-se à dis-
posição, na íntegra, aos interessados, na sede da Prefeitura municipal . 
A presente Licitação será processada e julgada em conformidade com 
a lei Federal nº 10 .520/02 e 8 .666/93 . Itueta/mG, 11 de dezembro de 
2019 . Valter José Nicoli - Prefeito municipal .

4 cm -10 1302937 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GouVEiA/mG.
Torna pública a abertura do Processo: Tomada de Preço nº 008/2019 . 
Objeto: Contratação de empresa para pavimentação de vias públicas na 
comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, Distrito de Gouveia/MG, 
de acordo com o Contrato de repasse nº 866625/2018/mCIdadEs/
CAIXA. Abertura: Dia 27/12/2019 às 08:00 horas. Mais informações 
pelo Tel.: (38) 3543-1225; e-mail: licitacaopmg2017@gmail.com ou 
pelo site: www.gouveia.mg.gov.br. Josyane Gomes Silva - Presidente 
da CPl .

2 cm -10 1302935 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LuiSBurGo/mG .
Tomada de Preço nº 009/2019 . aviso de licitação . Torna pública a 
realização do Processo licitatório nº 072/2019 - Tomada de Preço nº 
009/2019 . Tipo: menor Preço Global para Contratação de empresa 
especializada para reforma e pintura da Escola municipal manoel Fran-
cisco de Souza, que se dará no dia 27/12/2019 às 10:00 horas, na sede 
da Prefeitura Municipal. A cópia do Edital poderá ser requerida pelo 
Fax: (33) 3378-7000, e os esclarecimentos necessários serão obtidos no 
setor de licitações da Prefeitura municipal de luisburgo, situado na 
Rua José Petronilho Inácio de Souza, Número 66, Centro, CEP: 36.923-
000, luisburgo/mG .

3 cm -10 1302763 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FormiGA/mG
Processo de licitação Nº . 189/19 .mod .Pregão Nº 121/2019 . Tipo: 
Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de materiais, equipamen-
tos e mobiliários, para Fisioterapia, UPA .Unidade de Pronto Atendi-
mento e Consultórios Odontológicos das UBS – Unidades Básicas de 
Saúde, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. A 
abertura da sessão será às 08:00 h, dia 23/12/2019. Local: R. Barão de 
Piumhi 92-a, diretoria de Compras Públicas, Formiga – mG . Infor-
mações: telefones (37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: licitacao@for-
miga .mg .gov .br . Edital disponível no site: www .formiga .mg .gov .br .

3 cm -10 1302820 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do JACuri
PP nº 029/2019.Torna público à adjudicação e homologação do PAL 
nº. 051/2019 PP nº 029/2019 objeto: Aquisição de cestas básicas para 
atender a 600 famílias carentes cadastradas, que preenchem os pré-re-
quisitos necessários estipulados pela Secretária Municipal de Assistên-
cia social no município de são José do Jacuri/mG, nos quantitativos 
e especificações contidas no Anexo I deste edital,empresa ganhadora: 
ana o Gonçalves inscrita no CNPJ: 21 .912 .126/0001-02 valor total 
do contrato: r$ 103 .200,00 . data: 10/12/2019 – meirilane m Flores 
Pregoeira
Torna público o extrato do contrato de nº. 080/2019 PAL nº 051/2019 
PP nº 029/2019 objeto: Aquisição de cestas básicas para atender a 600 
famílias carentes cadastradas, que preenchem os pré-requisitos neces-
sários estipulados pela Secretária Municipal de Assistência Social no 
município de São José do Jacuri/MG, nos quantitativos e especificações 
contidas no Anexo I deste edital. Contratado: Ana O Gonçalves inscrita 
no CNPJ: 21 .912 .126/0001-02 . valor total do contrato: r$ 103 .200,00 
Contratante: município de são José do Jacuri/mG . data da ass: 
10/12/2019 Vigência 12 meses – meirilane moreira Flores - Pregoeira

4 cm -10 1302979 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo Do PArAÍSo/mG
T .P Nº 09/2019 .Torna público as alterações dos Editais referente 
as datas Para realização da Visita Técnica – Processos licitatórios 
nº 075/2019, 076/2019 E 077/2019 .Tomadas de Preços Nº 09/2019, 
010/2019 E 011/2019, publicados em 06/12/2019,  .onde lê-se: Vista 
técnica a ser realizada : 18,19 e 20 de setembro de 2019, leia-se: Vista 
técnica a ser realizada : 18, 19 e 20 de dezembro de 2019 . maiores 
informações sobre o edital poderão ser obtidas no Fone (38)3832-1135 
ou e-mail: licitacaosjp@gmail.com ou site: www.sjparaiso.mg.gov.br – 
Cristiano Henrique Caroba de sousa – Presidente da C .P .l

3 cm -10 1302819 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPo BELo/mG
CoNCorrÊNCIa PÚblICa N .º 017/2019 - a secretaria munici-
pal de saúde de Campo belo/mG, através da Comissão Permanente 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
se encontra aberta licitação, na modalidade Concorrência Pública n .º 
017/2019, para a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de mão de obra com fornecimento de materiais para reali-
zação de obras de engenharia objetivando a retomada da construção 
do Posto de saúde Familiar - PsF do bairro são luiz . os envelopes 
deverão ser entregues no dia 15/01/2020 até às 08:00 horas na sala de 
licitações da secretaria municipal de saúde . mais informações e dispo-
nibilidade do edital: Rua Expedicionário Boavidir Massote, nº520, Vila 
Escolástica. Tel.: (0**35) 3831-7976 ou 3831-7950. E-mail: licitacao-
saude@campobelo.mg.gov.br

3 cm -10 1302931 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoriNTo/mG
EDITAL DE LICITAÇÃO 043/2019, TOMADA DE PREÇOS 
004/2019 - Objeto: torna público o edital de licitação 043/2019, 
Tomada de Preços 004/2019, a contratação de pessoa jurídica empresá-
ria para prestação de serviço de engenharia para recapeamento de pavi-
mentação asfáltica em PMF (Concreto Asfáltico pré misturado e frio) 
nas ruas manoel silvano, Frei rafael, José Iglésias e maria Vitória, 
localizadas no bairro Centro no município de Corinto, com execução 
de pintura de ligação na base do pavimento com emulsão de rr-2C, 
pré-misturado a frio com emulsão asfáltica RM-1C, transporte do 
material asfáltico e brita, execução de dispositivos de drenagem (Sar-
jetas), execução de calçadas nos locais onde não existirem, execução 
das rampas de acesso para PNE (Portadores de Necessidades Especiais) 
e execução de sinalização horizontal e vertical, com fornecimento de 
mão-de-obra, materiais e equipamentos, de acordo com o contrato de 
repasse nº 1.053.128.11/866183/2018/MCIDADES/CAIXA, em aten-
dimento à Secretaria Municipal de Obras Públicas. A execução da 
obra deverá seguir os termos do projeto básico/executivo, planilhas e 
demais documentos anexos ao Edital. Licitação do tipo menor preço 
e regime de execução contratual de empreitada global, art. 6°, VIII, 
a), Lei 8666∕1993, a realizar-se no dia 06/01/2020 às 14:00 horas, na 
sede da Prefeitura Municipal. O Edital e anexos se encontram a dis-
posição no departamento de licitações da Prefeitura municipal sito a 
avenida Getúlio Vargas, nº 200, Centro, Corinto/mG, ou pelo e-mail: 
licitacao@corinto.mg.gov.br - Érica Cristina Soares Marques – Presi-
dente da CPl .

6 cm -10 1302993 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoriNTo/mG
EDITAL DE LICITAÇÃO 042/2019 - TOMADA DE PREÇOS 
003/2019 - Objeto: torna público o edital de licitação 042/2019, 
Tomada de Preços 003/2019, a Contratação de Pessoa Jurídica empre-
sária para prestação de serviços engenharia para pavimentação asfáltica 
de vias públicas, com execução de passeio e sarjeta, compreendendo as 
ruas são Francisco, adorama santo Julien, dr . Gastão Coimbra, Chico 
urucuia e bento martins do rego, localizadas no bairro alvarenga 
deste Município de Corinto-MG. A pavimentação asfáltica será reali-
zada com emulsão de RR-2C, pré-misturado a frio com emulsão asfál-
tica RM-1C, transporte do material asfáltico e brita, execução de dis-
positivos de drenagem (Sarjetas), execução de calçadas nos locais onde 
não existirem, execução das rampas de acesso para PNE (Portadores de 
Necessidades Especiais) e execução de sinalização horizontal e verti-
cal, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, de 
acordo com o contrato de repasse nº 1.053.132-94/866204/2018/MCI-
DADES/CAIXA, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras 
Públicas. A execução da obra deverá seguir os termos do projeto básico/
executivo, planilhas e demais documentos anexos ao Edital. Licitação 
do tipo menor preço e regime de execução contratual de empreitada 
global, art. 6°, VIII, a), Lei 8666∕1993, a realizar-se no dia 06/01/2020 
às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e anexos se 
encontram a disposição no departamento de licitações da Prefeitura 
municipal sito a avenida Getúlio Vargas, nº 200, Centro, Corinto/mG, 
ou pelo e-mail: licitacao@corinto.mg.gov.br - Érica Cristina Soares 
marques – Presidente da CPl .

6 cm -10 1302989 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JoAQuim FELÍCio/mG
rETIFICaçÃo: a P .m . Joaquim Felício torna público que na publi-
cação do Prc licitatório nº . 068/2019, Pregão Presencial nº . 030/2019, 
onde se ler: Critério de Julgamento “mENor PrEço Por ITEm”, 
ler-se: Critério de Julgamento “mENor PrEço Por Global” . 
Desta forma, a licitação será remarcada para o dia 03/01/2020 às 09:00 
horas. O edital completo está disponível à Av. Getúlio Vargas, 135 - 
Centro - nesta cidade . Eliana Colen Pimenta de abuabara – Prefeita 
municipal .

2 cm -10 1302997 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mATiAS CArDoSo - 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO. Processo Licitatório n°. 037/2019. Pregão P. n°.023/2019. 
Objeto: Contratação dos serviços de construção de um quiosque na orla 
do rio São Francisco. Vigência: 13/11/2019 à 31/12/2019. Contratante: 
município de matias Cardoso-mG . Contratada: ricardo Pereira dos 
santos mE . Valor da obra: r$ 27 .500,00 . matias Cardoso/mG, 13 de 
Novembro de 2019 . Edmarcio moura leal . Prefeito municipal .

2 cm -10 1302803 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mATiAS CArDoSo -
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO. Processo Licitatório n°. 012/2018. Tomada de Preços 
n°.03/2018. Objeto: Prestação de serviços de urbanização da orla do 
rio São Francisco. Vigência: 11/12/2019 à 10/02/2020. Contratante: 
município de matias Cardoso-mG . Contratada: CEPol Construções 
e Edificações Polo LTDA EPP. Valor da obra: R$ 1.014.194,66. Matias 
Cardoso/mG, 10 de dezembro de 2019 . Edmarcio moura leal . Pre-
feito municipal .

2 cm -10 1302750 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAi PEDro-
Torna Público o aviso de licitação, referente ao ProCEsso Nº 
071/2019-PREGÃO Nº 023/2019, objetivando a contratação de 
empresa especializada para o fornecimento parcelado de material 
esportivo e outros correlatos, para atender as necessidades das secre-
tarias desta municipalidade, no exercício de 2020.-Credenciamento: 
23/12/2019 às 08h00min, Abertura 23/12/2019 às 08h15min. Interes-
sados manter contato (38) 38318102, diretamente na sede do município 
ou no Portal da Transparência. Pai Pedro-MG-10/12/2019-Walysson A. 
dos santos-Pregoeiro.

a PrEFEITura muNICIPal dE PaI PEdro-Torna Público o 
aviso de licitação, referente ao ProCEsso Nº 072/2019-PrEGÃo Nº 
024/2019, objetivando a aquisição parcelada de materiais de escritório, 
expedientes, didáticos e brinquedos para atender as secretarias desta 
municipalidade referente ao ano de 2020 .-Credenciamento: 23/12/2019 
às 10h30min, Abertura 23/12/2019 às 10h45min. Interessados manter 
contato (38) 38318102, diretamente na sede do município ou no Portal 
da Transparência. Pai Pedro-MG-10/12/2019-Walysson A. dos Santos-
Pregoeiro.

5 cm -10 1302793 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CorAÇÃo DE JESuS –
PPNº071/2019 - Republicação. Objeto: Contratação de empresa para 
locação de veículos tipo van e kombi para transporte de passageiros 
e atender as demandas de diversas secretarias do município de Cora-
ção de Jesus. Horário/Data:07:30:00 de Sexta-feira, 20 de Dezembro 
de 2019. Edital disponível no site www.coracaodejesus.mg.gov.br ou 
e-mail: licitacoracao@yahoo.com.br. Maiores informações através do 
telefone: (38)3228-2282. Eguimércio Antunes Evangelista – Pregoeiro

2 cm -10 1302799 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA/mG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 012/2019 . o município de são José da 
Lapa torna público o Pregão Presencial Nº 012/2019, Cujo o objeto 
é a contratação de empresa para locação de veículos com motorista, 
combustível, em atendimento a secretaria municipal de saúde, com 
abertura marcada para 09/01/2020 às 13h.Cópia do edital completo no 
site - rafaela de Jesus santos - Pregoeira .

2 cm -10 1302944 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTuiuTABA/mG
PrEGõEs PrEsENCIaIs Nº .s 073/2019 e 089/2019 . Prefeitura de 
Ituiutaba - Comunica que se encontra disponível no site https://www .
ituiutaba .mg .gov .br/licitacoes os seguintes procedimentos de acordo 
com lei 8 .666/1993 e lei nº 10 .520/2002: resultado de licitação: 
Pregão Presencial Nº 073/2019, Objeto: Aquisição de Veículos, Recur-
sos: ms/Próprios, Empresa Vencedora: Venture Veículos ltda, CNPJ: 
00 .738 .238/0001-19, Valor: r$101 .500,00 . aviso de licitação: Pregão 
Presencial Nº 089/2019, Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e 
material de limpeza . data: 27/dezembro/2019, Horario: 08h30min (oito 
horas e trinta minutos), Recursos: Próprios. Informações: E-mail: lici-
tacao@ituiutaba.mg.gov.br. Prefeitura de Ituiutaba em 10 de dezembro 
de 2019 - Walcyr Soares Valadão - Pregoeiro.

3 cm -10 1302914 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPECEriCA/mG
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2019. Objeto: Credenciamento de 
laboratórios para a prestação de serviços de coleta e realização de exa-
mes de análises clínicas; Protocolo dos envelopes: até às 12h30 do dia 
03/01/2020. O certame terá início às 13h do mesmo dia. O edital está 
disponível no site www.itapecerica.mg.gov.br. Lucas Eustáquio Brito 
de oliveira - Presidente da CPl .

PrEFEITura muNICIPal dE ITaPECErICa/mG - rETIFICa-
ÇÃO DE EDITAL - PP 74/2019. Objeto: registro de preços de car-
gas de oxigênio medicinal. RETIFICA-SE o subitem 1.3 do Termo de 
Referência - Anexo I do Edital. Em consequência prorroga-se a data do 
certame para 13/01/2020 no horário anteriormente designado. O Termo 
de Retificação está disponível no site www.itapecerica.mg.gov.br. Tony 
Carlos T . melo - Pregoeiro .

PrEFEITura muNICIPal dE ITaPECErICa/mG - aVIso dE 
LICITAÇÃO - Pregão Presencial 78/2019. Objeto: aquisição de uni-
formes e calçados para alunos e manipuladores de alimentos das esco-
las e creches municipais. Credenciamento: das 12h30 às 13h do dia 
02/01/2020, ato contínuo serão realizadas as demais sessões . Edital dis-
ponível no site www .itapecerica .mg .gov .br . andréa Vilano - Pregoeira .

PrEFEITura muNICIPal dE ITaPECErICa/mG - aVIso dE 
LICITAÇÃO - Pregão Presencial 79/2019. Objeto: registro de preço de 
cestas básicas. Credenciamento: das 12h30 às 13h do dia 06/01/2020, 
ato contínuo serão realizadas as demais sessões . Edital disponível no 
site www .itapecerica .mg .gov .br . andréa Vilano - Pregoeira .

6 cm -10 1302955 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE rESPLENDor/mG
Processo licitatório nº 012/2019 modalidade Pregão Presencial n º 
002/2019 . Contratante: Câmara municipal de resplendor . Contratada: 
RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP. Objeto: aqui-
sição de veículo zero km. Valor Total: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro 
mil reais). Prazo: 31 de dezembro de 2019. Dotação: 01.01.01.04.122
.0010.1001.4.4.90.52.00 Câmara Municipal de Resplendor MG, 09 de 
dezembro de 2019. Álvaro H. P. Carrijo de Oliveira - Presidente.

2 cm -10 1302908 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArZELÂNDiA/mG
PP Nº 042/19. AVISO DE LICITAÇÃO. A Pref. torna público o Proc. 
Licit. Nº 094/19 - PP Nº 042/19 - REGISTRO DE PREÇOS - Presta-
ção de serviços de confecção de material gráfico - Credenc. - 26/12/19 
- 08h00min - Abert. da sessão 26/12/19 às 08h15min - Informações: 
(038) 3625-1025. www.varzelandia.mg.gov.br - Alan Rodrigues 
Camelo - Pregoeiro Oficial.

2 cm -10 1303053 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TAioBEirAS/mG
aviso de licitação - Tomada dE PrEços Nº 002/2019 - a Pre-
feitura municipal de Taiobeiras, Estado de minas Gerais, CNPJ 
18.017.384/0001-10, com sede à Praça da Matriz, 145, Centro, Taio-
beiras/MG, Telefax (38) 3845-1414, torna-se público a quem interes-
sar que estará realizando no dia 26 de dezembro de 2019 às 09h00min 
licitação na modalidade TP 002/2019, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada para execução, empreitada global, de obra de 
construção da primeira etapa da pista de caminhada da avenida do Con-
torno, Termo de Convenio nº 1491000236/2019, o prazo de execução 
até 60 dias . os interessados poderão solicitar (mediante depósito no 
valor de R$ 40,00, mais taxa de expediente, emitida pelo Departamento 
Municipal de Receitas e Cadastro da Prefeitura de Taiobeiras/MG), o 
edital com as informações complementares no endereço acima no horá-
rio de 07h00min às 13h00min ou através do e-mail: licitacao@taiobei-
ras.mg.gov.br (preferencialmente). As alterações, notificações, intima-
ções, resultados, extrato de contrato (se for o caso) serão publicados no 
site oficial da prefeitura - Veiculo de publicação oficial do município 
(Lei Municipal 1057 de 16/04/2009). Taiobeiras/MG, 10 de dezembro 
de 2019 - allison ailton de souza reis - Presidente da CPl .

5 cm -10 1302970 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mACHADo/mG
Termo de apostilamento - referência: Processo de Compra PrC 
125/2016, celebrado entre o município de machado e a empresa rela-
cionada abaixo: OBJETO: Atualização de Preço tendo em vista o 
pedido de reajuste da empresa contratada. De conformidade com o dis-
posto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada e repu-
blicada em 06 de julho de 1994, em seu artigo 65 § 8º, que permite 
atualizações do valor do contrato, desde que mantidas as condições ini-
ciais e tendo em vista o deferimento do pedido de reajuste previsto na 
Lei, fica devidamente registrado que as despesas terão os valores atua-
lizados conforme tabela abaixo: EMPRESA; Nº CONTRATO; VALOR 
ATUAL MENSAL; VALOR MENSAL ATUALIZADO. Axtelecom 
Telecomunicações Eireli; 025/2016; R$ 1.601,55; R$ 1.650,20. Deste 
apostilamento, o setor gerenciador do mencionado Contrato, dará ciên-
cia ao contratado e aos setores de finanças, controle e fiscalização do 
citado termo, passando este documento a ser parte integrante do Con-
trato ora apostilado . machado, 05 de dezembro de 2019, luiz Carlos 
Magalhães Júnior, Secretário Municipal do Governo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO/MG - PRC 404/2019. 
raTIFICaçÃo . Em atendimento ao disposto no art . 26 da lei 8 .666 de 
21 de junho de 1993, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso 
XIII da Lei nº 8.666/93 e com base nos documentos que instruem o PRC 
404/2019, ratifico a dispensa de licitação para contratação da empresa 
sErVIço dE aPoIo Às mICro E PEQuENas EmPrEsas dE 
mINas GEraIs - sEbraE/mG, CNPJ nº 16 .589 .137/0001-63, para 
prestação de serviços de ministração de cursos de capacitação e profis-
sionalização para os pequenos e médios produtores rurais do município 
de machado, com o valor total de r$ 20 .875,00 (vinte mil oitocentos e 
setenta e cinco reais). Machado, 02 de dezembro de 2019, Luiz Henri-
que Araújo Dias Pimenta, Secretário Munic. de Agricultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO/MG - Extrato da Ata nº 
042/2019 - Partes: Município de Machado / COPYGERAIS COMÉR-
CIO DIGITAL LTDA - Processo nº 324/2019 - Pregão Presencial n° 
062/2019 - Objeto: futura e eventual contratação de empresa para 
locação de máquinas copiadoras/impressoras, devidamente instala-
das, com manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças 
e componentes necessários à manutenção, fornecimento de materiais 

de consumo, exceto papel, com software de gerenciamento de cópias/
impressões, em atendimento às necessidades de diversas Secretarias do 
Município de Machado/MG. Valor Total do Processo: R$ 184.915,11 
(cento e oitenta e quatro mil, novecentos e quinze reais e onze centa-
vos). Assinatura: 02/12/2019 - Vigência: 09/12/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO/MG - Extrato do I 
Termo aditivo a ata nº 027/2019 - Partes: município de machado / 
LARISSA OLIVEIRA CAMPOS ME - Processo nº 241/2019 - Pre-
gão Presencial n° 038/2019 - Objeto: alteração de valor do item 38, 
feijão carioca em decorrência do equilíbrio-econômico - Assinatura: 
05/12/2019 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO/MG - Extrato do I 
Termo aditivo ao Contrato nº 070/2019 - Partes: município de machado 
/ minas sul Produtos de dieta lTda - mE - Processo nº 258/2018 . 
Pregão Presencial n° 050/2018 - Objeto: aditamento do percentual de 
3,0542% ao valor contrato de R$ 14.733,60 (quatorze mil setecentos e 
trinta e três reais e sessenta centavos), para atender as necessidades dos 
pacientes cadastrados na secretaria municipal de saúde . Valor Total 
do Termo Aditivo: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Assi-
natura: 02/12/2019 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO/MG - Extrato do I 
Termo aditivo ao Contrato nº 071/2019 . Partes: município de machado 
/ Cirúrgica aliança Produtos Hospitalares ltda - EPP Processo nº 
258/2018 - Pregão Presencial n° 050/2018 - Objeto: aditamento do 
percentual de 22,9469% ao valor contrato de R$ 12.237,42 (doze mil, 
duzentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), para atender 
as necessidades dos pacientes cadastrados na secretaria municipal de 
saúde - Valor Total do Termo aditivo: r$ 2 .808,12 (dois mil oitocentos 
e oito reais e doze centavos). Assinatura: 02/12/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO/MG - Extrato do I Termo 
Aditivo ao Contrato nº 084/2019 - Partes: Município de Machado / Ev 
Comércio de Produtos alimentícios ltda - mE - Processo nº 258/2018 
- Pregão Presencial n° 050/2018 - Objeto: aditamento do percentual de 
22,0360% ao valor contrato de r$ 16 .110,00 (dezesseis mil, cento e dez 
reais), para atender as necessidades dos pacientes cadastrados na Secre-
taria municipal de saúde . Valor Total do Termo aditivo: r$ 3 .550,00 
(três mil quinhentos e cinquenta reais). Assinatura: 02/12/2019.

17 cm -10 1303033 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DA mATA/mG
decreto legislativo N .º 03, de 05 de dezembro de 2019 . “dispõe 
sobre a aprovação das contas da Prefeitura municipal de são João da 
Mata/MG, relativa ao exercício financeiro de 2016.” A Mesa Diretora 
da Câmara municipal de são João da mata, Estado de minas Gerais, 
faz saber que, após deliberação do Plenário em Sessão Extraordinária 
realizada no dia 05/12/2019, o Poder legislativo municipal promulga 
e manda publicar, para os devidos efeitos, o seguinte decreto legisla-
tivo: art . 1º . Ficam aprovadas as Contas da Prefeitura municipal de são 
João da Mata, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro 
de 2014 de responsabilidade da Gestora, Srª Denize Vilhena Borges 
silva, em conformidade com o Parecer Prévio referente ao Processo 
TCEmG nº 965 .905, atendido todo procedimento regimental . art . 2º . 
Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação . 
registre-se . Publique-se . sala das sessões da Câmara municipal de 
são João da mata/mG, 05 de dezembro de 2019 . Valdine alves Vieira 
- Presidente. Paulo André Nery - Vice-presidente. Dionício de Carvalho 
da Costa - Secretário.

Ata da Segunda Extraordinária da Terceira Sessão Legislativa da 
décima Quarta legislatura” . aos cinco dias do mês de dezembro de 
dois mil e dezenove, às treze horas, na Sala das Sessões da Câmara 
Municipal desta cidade, situada à Avenida Afonso Vilhena Braga, 185, 
Centro, realizou-se a Segunda Reunião Extraordinária convocada pela 
Presidência para Julgamento das Contas do Poder Executivo relativas 
ao Exercício de 2014; I - Primeira Parte, Expediente: a) verificação do 
quorum regimental para a abertura dos trabalhos tendo sido registrada 
a presença dos vereadores Arcanjo de Oliveira, Dionício de Carvalho 
da Costa, Elaine Cristina Negrão, José aloísio da silva, José marcos do 
Carmo, Paulo André Nery, Raquel D’Avila Bitencourt Cipriano, Thainá 
Viana Ramos e a Presidente Valdine Alves Vieira; b) A presidente soli-
citou aos presentes que realizassem um minuto de silêncio para oração 
pessoal e em seguida determinou a leitura da ata da reunião anterior que 
foi aprovada por unanimidade; II - Segunda Parte - Ordem do Dia: a) Na 
forma do que dispõe o regimento Interno foi dado início ao Julgamento 
das Contas do Município de São João da Mata referentes ao exercício 
de 2014 com deliberação sobre o Parecer Prévio do Tribunal de Contas 
do Estado de minas Gerais proferido no Processo nº 965 .905 opinando 
pela aprovação das contas; Após a leitura do parecer da Comissão de 
orçamento, Finanças Públicas e Tributação que conclui opinando pela 
aprovação das contas, a Presidente procedeu à chamada nominal para o 
voto dos vereadores sobre o julgamento das contas que foram aprova-
das por unanimidade; III - Considerações Finais: Nada mais havendo a 
tratar a Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos 
e para constar, eu, Cleiton de Paula Tavares Paiva, agente administra-
tivo, lavro a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por 
mim juntamente com os vereadores presentes.

10 cm -10 1302906 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riACHiNHo/mG
aviso de Publicação Portaria nº 236/2019 . dispõe sobre a convocação 
de candidato aprovado em concurso público edital 001/2013, para pro-
vimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do município, e da 
outras providências. Ficam nomeados, em caráter efetivo, os candida-
tos aprovados no Concurso Público, Edital nº 001/2013, via processo 
judicial autos nº 0001510-71.2014.8.13.0082 a seguir: I - CARGO: 
MOTORISTA. Nome do Candidato; Lotação; Classificação. Luiz 
Paulo Ferreira da Silva; Secretaria de Educação; 16°. Portaria na ínte-
gra publicada no mural oficial do município. Mais informações: Prefei-
tura de Riachinho-MG, Av. JK, 455, Centro. Fone: (38) 3678 1390. Ria-
chinho-mG, 09/12/2019 - liedson silva martins - Prefeito municipal .

3 cm -10 1302967 - 1

Editais de Comarcas
ComArCA DE BELo HoriZoNTE -

EdITal dE loTEamENTo - mrV ENGE-
NHarIa E ParTICIPaçõEs s/a- sebas-
tião de Barros Quintão, Oficial do Cartório do 
5º ofício de registro de Imóveis da Comarca 
de belo Horizonte, minas Gerais, em cumpri-
mento às atribuições conferidas pelos artigos

18 e 19, da lei 6 .766 de 19 de dezembro de 1979, faz saber a todos 
quando o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que no 
dia 31/10/2019 foi protocolizada nesta serventia sob o nº 280901, lº 
01, a documentação alusiva ao loteamento de um terreno indiviso com 
área de 14.405,58m², localizado no bairro Planalto, nesta capital, refe-
rente à matrícula 110.416, L° 02, deste serviço, de propriedade de MRV 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ-08.343.492/0001-20. 
Conforme planta CP-205-119-a, o referido loteamento aprova os lotes 
14 e 15 do quarteirão 158 e as áreas de 1.325,50m² e 1.588,95m², desti-
nada a vias. O lote 15 destinado a Equipamento Urbano e Comunitário 
(EUC), bem como as áreas de vias passam para o domínio público no 
ato do registro, conforme artigo 22, da lei 6766 de 19 de dezembro 
de 1979. Na oportunidade ficam os interessados cientes que devem se 
manifestar no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias (contados a par-
tir da data da última publicação deste edital), a sua impugnação sobre a 
pretensão do (a) requerente, conhecedores de que conforme artigo 19, § 
1º, da lei 6766 de 19 de dezembro de 1979, a não impugnação efetivar-
se-á o imediato registro do loteamento em questão. Dado e passado, 
belo Horizonte, 02 de dezembro de 2019 .

6 cm -04 1300925 - 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 320191210191711027.
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