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 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PErDiZES/mG

 Extrato de Contrato Processo Nº 072/2019, origem: Tomada De Preço 
Nº: 008/2019, objeto: a contratação de empresa para Construção de 
Biblioteca da Escola olinda Maria da Cunha no Município de Per-
dizes MG, de acordo com as especificações detalhadas no Anexo I, 
que faz parte do Edital .Contratante: Prefeitura Municipal de Perdizes 
MG . Contratado: Clart Construtora ltda EPP . Vigência: da assinatura 
à 30/06/2020 . Valor Do Contrato: é de r$ 74 .447,24 (setenta e qua-
tro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) . 
Sr. 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, 05 de 
Novembro de 2019 .

3 cm -18 1305747 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PErDÕES – 
2º Termo aditivo Contrato Tomada de Preço nº 10/2018 . Contrato 
Administrativo n° 6690/2019. Processo nº:117/2018. Licitação: Tomada 
de Preço nº 10/2018, que entre si fazem, de um lado o MuNICÍPIo DE 
PErDõEs, CNPJ – 18 .244 .343/0001-67 e de outro BErMa ENGE-
NHarIa EIrElI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04 .997 .313/0001-17 . 
objeto: construção de mercado municipal referente ao Convênio nº 
5031000532/2018 CoDEMGE com interveniência sEToP . Vigência: 
passa a ser 30 .05 .2020

 Hamilton resende Filho
 Prefeito Municipal

3 cm -17 1305551 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirANGuÇu/mG
 torna público Processo Licitatório n° 109/2019, Tomada de Pre-
ços 007/2019, Contratação de empresa especializada para ampliação 
do CMEI Mariana lopes de oliveira siqueira . abertura será no dia 
16/01/20 as 08:30 horas . o Edital encontra-se disponível no rol da Pre-
feitura, site www .pirangucu .mg .gov .br ou através do e-mail: compras@
pirangucu .mg .gov .br . Dúvidas pelo telefone (35) 3643-1222, das 08:00 
as 16:00 horas de segunda a sexta .

2 cm -18 1305761 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAPorA –

aVIso CaNCElaMENTo Da sEssÃo – Pregão Presencial Nº 
052/2019 - Processo licitatório nº 082/2019 . objeto: contratação de 
serviços de segurança e brigadista para atender às festividades do 
reveillon 2020 . Considerando a impugnação apresentada, sendo essa 
julgada procedente, CoMuNICaMos, que a sessão agendada para o 
dia 19/12/2019às 13:00h, foi CaNCElaDa . Informamos que a res-
posta da impugnação encontra-se disponível no site oficial do muni-
cípio, juntamente com o Edital . Pirapora/MG, 18/12/2019 – Poliana 
alves araujo Martins – Pregoeira .

3 cm -18 1305938 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoÇoS DE CALDAS - mG
aviso de Edital – Pregão Eletrônico para registro de Preços Nº 381-
sMaGP/19 – o Município de Poços de Caldas, nos termos da lei 
Federal nº 10 .520/02, lei Federal nº8 .666/93 e Decreto Municipal nº 
8 .447/06, torna público que fará realizar no dia 09 de janeiro de 2020, 
abertura das propostas ás 12h30min, Início da sessão de lances às 13h 
dePregão Eletrônico para registro de Preços Nº 381-sMaGP/19, refe-
renteFornecimento de pneus para veículos leves, pesados e máquinas 
da Frota Municipal - secretaria Municipal de administração e Ges-
tão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas . o refe-
rido Edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites HYPEr-
lINKwww .licitacoes-e .com .br e HYPErlINKwww .pocosdecaldas .
mg .gov .br . Informações pelo telefone: 0xx(35) 3697-2290 . Poços de 
Caldas, 17 de dezembro de 2019 .

3 cm -18 1305735 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoCrANE – mG, 
Processo de licitação nº . 0054/2019, na Modalidade Pregão Presencial 
nº . 0021/2019, do Tipo Menor preço por Item, cujo objeto; registro 
de Preços para Futura e Eventual aquisição de pneus novos para os 
veículos e máquinas de propriedade deste município . o recebimento 
das propostas será no dia 08/01/2020, as 8:00 horas . o presente ato 
convocatório será processado e julgado de acordo com as leis Federais 
nºs . 10 .520/02 e 8 .666/93 e suas alterações, lei Complementar nº . 
123/06 .Pocrane/MG, 19 de dezembro 2019 . Mislainy de Faria silva 
oliveira/Pregoeira-Ernane José de Macedo/Prefeito Municipal .

3 cm -18 1305787 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA-mG. 
Termo de revogação . Processo 057/2019 – Pregão 038/2019 . a Prefei-
tura Municipal de Ponte Nova-MG, através de seu Prefeito, no uso de 
suas atribuições legais, com base no disposto no art . 49 da lei Federal 
8 .666/93, decide pela rEVoGaçÃo do Processo licitatório 057/2019 
Pregão 038/2019 cujo objeto é o serviço de construção de faixas eleva-
das para travessia de pedestres . Esta revogação se dá por razões de inte-
resse público . Comunique-se às partes, nos termos legais e publique-se 
no local de costume . Wagner Mol Guimarães (Prefeito Municipal) .

2 cm -18 1305773 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA/mG
resultado de licitação . Processo licitatório nº 099/2019, Concorrência 
001/2019 . a Prefeitura Municipal de Ponte Nova - MG torna público 
para o conhecimento de quantos possam interessar que está publicando 
o resultado da fase de propostas referente ao Processo Nº 099/2019 - 
Concorrência Nº 001/2019 cujo objeto é outorga de Concessão one-
rosa do serviço de exploração, administração e operacionalização do 
sistema de Estacionamento rotativo remunerado pago no Município 
de Ponte Nova . a empresa TI . MoB Tecnologia e soluções em Mobi-
lidade ltda ME, apresentou proposta de preço inferior à proposta da 
empresa vencedora, tempestivamente, na forma da lei, sendo portanto 
adjudicado o objeto em seu favor, no valor unitário de r$ 1,67 (um 
real e sessenta e sete centavos) . Publique-se . Wagner Mol Guimarães 
(Prefeito Municipal) .

3 cm -18 1305694 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA-mG.
 Termo de revogação . Processo 031/2019 – Pregão 022/2019 . a Prefei-
tura Municipal de Ponte Nova-MG, através de seu Prefeito, no uso de 
suas atribuições legais, com base no disposto no art . 49 da lei Federal 
8 .666/93, decide pela rEVoGaçÃo do Processo licitatório 031/2019 
Pregão 022/2019 cujo objeto é a reforma no imóvel da antiga rodoviá-
ria . Esta revogação se dá por razões de interesse público . Comunique-se 
às partes, nos termos legais e publique-se no local de costume . Wagner 
Mol Guimarães (Prefeito Municipal) .

2 cm -18 1305776 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA-mG. 
Termo de revogação . Processo 032/2019 – Pregão 023/2019 . a Pre-
feitura Municipal de Ponte Nova-MG, através de seu Prefeito, no 
uso de suas atribuições legais, com base no disposto no art . 49 da lei 
Federal 8 .666/93, decide pela rEVoGaçÃo do Processo licitatório 
032/2019 Pregão 023/2019 cujo objeto é a execução de Calçamento 
em bloquete sextavado no Bairro rural Massangano . Esta revogação 
se dá por razões de interesse público . Comunique-se às partes, nos ter-
mos legais e publique-se no local de costume . Wagner Mol Guimarães 
(Prefeito Municipal) .

3 cm -18 1305779 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA-mG. 
Termo de revogação . Processo 031/2019 – Pregão 022/2019 . a Prefei-
tura Municipal de Ponte Nova-MG, através de seu Prefeito, no uso de 
suas atribuições legais, com base no disposto no art . 49 da lei Federal 
8 .666/93, decide pela rEVoGaçÃo Do loTE 01 (uM) do Processo 
licitatório 065/2019 Pregão 044/2019 cujo objeto é lote 1: obra de 
Construção de bueiro simples celular de concreto no distrito de ana 
Florência . Esta revogação se dá por razões de interesse público . Comu-
nique-se às partes, nos termos legais e publique-se no local de costume . 
Wagner Mol Guimarães (Prefeito Municipal) .

3 cm -18 1305778 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PorTEiriNHA
aviso de licitação - Pregão Presencial nº . 63/2019 - objeto: aquisição 
de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros diversos . Dia da licita-
ção: 03/01/2020 às 07:00hs . local: Pça . Presidente Vargas, 01 – Centro, 
Porteirinha-MG . Edital disponível www .porteirinha . mg .gov .br . Infor-
mações (38) 3831-1297 ou licitacao@porteirinha . mg .gov .br .

 Porteirinha/MG, 18/12/2019 . advá Mendes silva – Pregoeiro .
2 cm -18 1305672 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE/mG –
 PrEGÃo PrEsENCIal Para rEGIsTro DE PrEços Nº 130/19 
– objeto:“aquisição de reagentes para realização de exames de quí-
mica clínica e sorologia com cessão de equipamento analisador auto-
mático de bioquímica com impressão gráfica dos resultados ”. Asessão 
pública será realizada no dia 15 de janeiro de 2020 às 9:00 h . o Edital 
poderá ser consultado e obtido ,gratuitamente ,em dias úteis e em horá-
rio comercial ,mediante apresentação de PEN_DrIVE ,para cópia do 
arquivo na superintendência de Gestão de recursos Materiais e pelo 
site da Prefeitura Municipal de Pouso alegre . Informações tel . (35) 
3449-4023 ou email: licitapamg@gmail .com –Daniela luíza Zanatta – 
Pregoeira Municipal - Pouso alegre 18 de dezembro de 2019 .

3 cm -18 1305825 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE/mG 
PrEGÃo PrEsENCIal Para rEGIsTro DE PrEços Nº 132/19 
– Objeto: “ Aquisição de material de consumo e permanente para fins 
odontológicos”  . a sessão pública será realizada no dia 20 de janeiro 
de 2020 às 9:00 h . o Edital poderá ser consultado e obtido ,gratuita-
mente ,em dias úteis e em horário comercial ,mediante apresentação 
de PEN_DrIVE ,para cópia do arquivo na superintendência de Ges-
tão de recursos Materiais e pelo site da Prefeitura Municipal de Pouso 
alegre . Informações tel . (35) 3449-4023 ou email: licitapamg@gmail .
com –Daniela luíza Zanatta – Pregoeira Municipal - Pouso alegre 18 
de dezembro de 2019 .

3 cm -18 1305866 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PouSo ALEGrE/mG.
 PrEGÃo PrEsENCIal 104/2019 . decisão avaliação de sistema . 
objeto: contratação de empresa especializada na licença de softwares 
de gestão, em ambiente “web” com sua operacionalização integral-
mente realizada via internet para a modernização dos processos da 
administração tributária municipal . decisão da comissão avaliadora: 
classificação da empresasigcorp tecnologia da informação ltda. O 
inteiro teor da decisão pode ser obtido através dodo endereço:http://
www .pousoalegre .mg .gov .br, na aba “Editais de licitação”ou solicitada 
no e-mail:licitapamg@gmail .com . Derek William Moreira rosa . Pre-
goeiro . Pouso alegre, 17 de dezembro de 2019 .

PrEFEITura MuNICIPal DE Pouso alEGrE/MG . PrEGÃo 
PrEsENCIal 104/2019 . CoNVoCaçÃo sEssÃo PuBlICa 
Para aBErTura Do ENVEloPE DE HaBIlITaçÃo . objeto: 
contratação de empresa especializada na licença de softwares de gestão, 
em ambiente “web” com sua operacionalização integralmente realizada 
via internet para a modernização dos processos da administração tribu-
tária municipal . o pregoeiro do município no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela portaria 3 .779/2019, obedecendo ao instrumento 
editalício e levando em conta a classificação da empresasigcorp tecno-
logia da informação ltda,convocapara a sessão pública de abertura do 
envelope de habilitação todos os interessados no certame, abertura esta 
que será realizada na data de26 de dezembro de 2019às09 horasna sala 
de licitações . Informações tel . (35) 3449-4023 ou email:licitapamg@
gmail .com . Derek William Moreira rosa . Pregoeiro . Pouso alegre, 17 
de dezembro de 2019 .

6 cm -18 1305585 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio ACimA-mG, 
torna público a rEVoGaçÃo DasusPENsÃo E rEaBErTura da 
Concorrência Pública nº 010/2019 – objeto:EXECuçÃo DE rECu-
PEraçÃo E rEForço DE PoNTE EXIsTENTE; CoNsTruçÃo 
DE PoNTE soBrE o rIo Das VElHas (ao laDo DE EsTru-
Tura JÁ EXIsTENTE) No MuNICÍPIo DE rIo aCIMa-MG . 
abertura no dia 21/01/2020 às 09:00 horas . Disponível: www .prefeitu-
rarioacima .mg .gov .br . Presidente CPl .

2 cm -18 1305710 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA BárBArA/mG. 
ToMaDa DE PrEço Nº 011/2019 - PrC Nº 320/2019 . Menor Preço 
Global . objeto: Execução de obra de drenagem pluvial e recomposi-
ção asfáltica, calçamento de pedra poliédrica, bloquete sextavado na 
sede e Distrito de santa Bárbara/MG, conforme Edital . Data da sessão: 
07/01/2020 às 08 horas, na Pça . Cleves de Faria, 104, Centro . Edital à 
disposição no site: www .santabarbara .mg .gov .br e na Prefeitura . sB, 
18 de dezembro de 2019 . a) Márcia Izabel de souza Costa - secretária 
Municipal de administração Pública .

2 cm -18 1305966 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
BárBArA Do moNTE VErDE/mG

EDITaIs DE 24 DE sETEMBro DE 2019
rETIFICaçÃo No EDITal DE CoNCurso PÚBlICo Nº 1/2019
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Monte Verde/MG, no uso 
de suas atribuições e observados os termos das leis e demais normas 
contidas no Edital, torna pública a presente ErraTa nº 02, ora levado a 
efeito, para retificar em partes o Edital do Concurso Público nº 01/2019, 
destinados a selecionar candidatos para provimento de cargos do seu 
quadro efetivo . Informamos que a Errata em sua integra, bem como, 
a versão consolidada de Edital serão divulgados nos endereços eletrô-
nicos WWW .santabarbaradomonteverde .mg .gov .br e WWW .ibdoproje-
tos.org.br e afixada no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara do Monte Verde/MG .

aNa Paula DE alMEIDa CarValHo
Pregoeira

4 cm -18 1305919 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA JuLiANA-mG.
 lICITaçÃo 142/2019, INEXIGIBIlIDaDE N .º 010/2019 .

 aVIso .
a Prefeitura Municipal de santa Juliana torna público que efetuará o 
credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de plan-
tões médicos, conforme especificações constantes do Termo de Refe-
rência, para atendimento à população de santa Juliana . os interessados 
deverão encaminhar a documentação ao setor de licitações, sito à rua 
Professor orestes, n . 314, Centro, em santa Juliana-MG, no período de 
18/12/2019 a 06/01/2020 . o Edital completo poderá ser obtido na sede 
da Prefeitura Municipal de santa Juliana, no endereço descrito acima, 
ou através do e-mail licitacao@santajuliana .mg .gov .br .

3 cm -18 1305601 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

Extrato de resultado Final
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 FINal do Processo 
Seletivo Simplificado, para cargos de Nível Superior, Médio do Qua-
dro de Pessoal da secretaria Municipal de Educação de santa luzia . a 
íntegra dos resultados será divulgada, nos endereços eletrônicos www .
santaluzia .mg .gov .br e www .gestaodeconcursos .com .br .

santa luzia, 19 de Dezembro de 2019 .
 Christiano augusto Xavier Ferreira

 Prefeito do Município de santa luzia
4 cm -18 1305860 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

CoNTraTo 327/2019 – Convite 002/2019 – rIJ ENGENHarIa, 
objeto: Contratação de empresa de construção civil para a implantação 
da academia da saúde na Praça Catumbi – s/N – Bairro são Bene-
dito – neste Município . Valor do Contrato r$ 143 .160,86, assinado em 
18/12/2019 . Vigência 12 meses .

aDEsÃo a aTa DE rEGIsTro DE PrEço . o Município de santa 
luzia/MG, neste ato representado pelo secretário Mun . de segurança 
Pública, Transito e Transportes, torna pública o interesse em aderir 
a ata de registro de Preço para a aquisição de 01(um) veículo tipo 
camionete cabine dupla, 4x4, Diesel, 175 cc, carga mínima de 1100 
quilos . a quem interessar manifestar no prazo de 02 dias pelo e-mail: 
licitacoes@santaluzia .mg .gov .br ou tel .: (31) 36415257 .

4 cm -18 1305850 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
mAriA DE iTABirA/mG

PP n . 054/2019 . Torna Publico adjudicação, Homologação e Extrato 
das atas de registro de Preços – Pl n . 083/2019 . objeto: registro de 
preços para eventual e futura aquisição de materiais esportivos, para 
utilização nas Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental e 
Ensino Infantil . ata de registro de Preço nº 078/2019 - Detentora: 
agil Comercio de Materiais e Equipamentos ltda - ME, CNPJ: nº 
31 .874 .169/0001-02, Valor global registrado: r$5 .255,00 . ata de regis-
tro de Preço nº 079/2019 - Detentora: Comercial ola ltda - ME; CNPJ: 
nº 11 .147 .559/0001-65; Valor global registrado: r$ 8 .033,00 . ata de 
registro de Preço nº 080/2019 - Detentora: rCa Comercial ltda - ME; 
CNPJ: nº 11 .263 .197/0001-78; Valor global registrado: r$ 8 .115,20 . 
Vigência: 13/12/2019 a 12/12/2020 . s .M .I . 13/12/2019 . reinaldo das 
Dores santos - Prefeito Municipal .PrEFEITura MuNICIPal DE 
saNTa MarIa DE ITaBIra/MG – PP n . 055/2019 . Torna Publico 
adjudicação, Homologação e Extrato das atas de registro de Preços 
– Pl n . 084/2019 . objeto: registro de preços para eventual e futura 
aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, informática, e relógio de 
parede, para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino e secre-
taria Municipal de Educação . ata de registro de Preço nº 081/2019 - 
Detentora: Idea Tecnologia ltda - ME, CNPJ: nº 24 .575 .752/0001-49, 
Valor Global registrado: r$14 .343,00 . ata de registro de Preço 
nº 082/2019 - Detentora: aBCW Comercial ltda - ME; CNPJ: nº 
29 .929 .425/0001-61; Valor Global registrado: r$ 2 .700,00 . ata de 
registro de Preço nº 083/2019 - Detentora: licita Brasil soluções em 
Tecnologia Eireli - EPP; CNPJ: nº 27 .333 .217/0001-70; Valor Global 
registrado: r$ 8 .620,00 . ata de registro de Preço nº 084/2019 - Deten-
tora: Mac suprimentos e Material de Escritório ltda - ME; CNPJ: nº 
08 .085 .823/0001-79; Valor Global registrado: r$ 3 .294,00 . ata de 
registro de Preço nº 085/2019 - Detentora: Papelaria souza almeida 
ltda - ME; CNPJ: nº 08 .049 .238/0001-13; Valor Global registrado: r$ 
124,00 . Vigência: 16/12/2019 a 15/12/2020 . s .M .I . 16/12/2019 . rei-
naldo das Dores santos - Prefeito Municipal .

8 cm -18 1305764 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DESANTANA Do PArAÍSo .

 aVIso DE aBErTura DE ENVEloPE DE ProPosTa DE PrE-
ços - ToMaDa DE PrEços nº 008/2019 – Contratação de empresa 
para execução de obras de pavimentação e drenagem pluvial da rua 
Bulgária e trecho da avenida José Catarino Pessoa no bairro Industrial 
em santana do Paraíso . Convocamos os interessados para abertura do 
envelope de proposta de preços dia 26/12/2019 as 13:00 horas . Mais 
informações (31) 3251 5448 . laís a . C . de Melo souza, Presidente da 
CPl . santana do Paraíso, 18/12/2019 .

2 cm -18 1305750 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA DE PirAPAmA
 Convite 06/19 . o Município de santana de Pirapama torna público 
aos interessados, o aNulaMENTo da sessão do Convite 006/2019 
Processo licitatório 045/2019, objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços de publicidade de natureza educativa, infor-
mativa e orientação social do Poder Executivo Municipal . santana de 
Pirapama, santana de Pirapama, 18 de dezembro de 2019 . Dalton soa-
res silva - Chefe do Executivo .

2 cm -18 1305771 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANToNio Do GrAmA (mG)

Ratificação de Inexigibilidade nº 020/2019. 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 
020/2019, tendo como objeto a Contratação de apresentação artística 
(show) do artista ToNHo PraDo a realizar-se no dia 29/12/2019 
na cidade de santo antônio do Grama/MG, pela empresa aDrIaNo 
roGÉrIo DoMICIaNo - ME, CNPJ sob nº 14 .450 .172/0001/71, 
com valor de r$ 22 .000,00 conforme art . 25, inciso III, da lei nº 
8 .666/93 . Cláudio Cimprício ribeiro – Prefeito Municipal .

3 cm -18 1305720 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
FrANCiSCo DE PAuLA/mG

aviso de licitação: Pregão Presencial 055/2019– Tipo: Menor Preço 
Global – objeto: Contratação de empresa para manutenção e conser-
vação do PsF ( sÃo sEBasTIÃo) no do município de são Francisco 
de Paula/MG (realizando pequenos reparos elétricos, hidráulicos, pin-
turas e afins)– Entrega dos Envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 
08h 00min – abertura dos envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 
08h15min– Informações completas com a Comissão Permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de são Francisco de Paula/MG – 
licitacao@saofranciscodepaula .mg .gov .br – Fone (37) 3332-1230, no 
horário de 13h00min as 16h00min .

3 cm -18 1305818 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
FrANCiSCo DE PAuLA/mG –

aviso de licitação: Pregão Presencial 059/2019– Tipo: Menor Global 
– objeto: Contratação de empresa para manutenção e conservação do 
PsF (GoIaBEIra) na Zona rural do município de são Francisco de 
Paula/MG (realizando pequenos reparos elétricos, hidráulicos, pin-
turas e afins)– Entrega dos Envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 
14h00min – abertura dos envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 
14h15min– Informações completas com a Comissão Permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de são Francisco de Paula/MG – 
licitacao@saofranciscodepaula .mg .gov .br – Fone (37) 3332-1230, no 
horário de 13h00min as 16h00min .

3 cm -18 1305837 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
FrANCiSCo DE PAuLA/mG –

 aviso de licitação: Pregão Presencial 056/2019– Tipo: Menor Preço 
Global – objeto: Contratação de empresa para manutenção e conser-
vação do PsF (sÃo GEralDo) no do município de são Francisco 
de Paula/MG (realizando pequenos reparos elétricos, hidráulicos, pin-
turas e afins)– Entrega dos Envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 
10h00min – abertura dos envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 
10h15min– Informações completas com a Comissão Permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de são Francisco de Paula/MG – 
licitacao@saofranciscodepaula .mg .gov .br – Fone (37) 3332-1230, no 
horário de 13h00min as 16h00min . 

3 cm -18 1305824 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
FrANCiSCo DE PAuLA/mG

aviso de licitação: Pregão Presencial 063/2019– Tipo: Menor Preço 
por Item – objeto: registro de Preço para aquisição de Material Per-
manente para atender as secretarias Municipais – Entrega dos Envelo-
pes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 13h00min – abertura dos envelopes: 
Dia 02 de janeiro de 2020 às 13h15min– Informações completas com 
a Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de são 
Francisco de Paula/MG – licitacao@saofranciscodepaula .mg .gov .br – 
Fone (37) 3332-1230, no horário de 13h00min as 16h00min .

3 cm -18 1305791 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
FrANCiSCo DE PAuLA/mG –

 aviso de licitação: Pregão Presencial 058/2019– Tipo: Menor Global 
– objeto: Contratação de empresa para manutenção e conservação do 
PsF ( MaTa Dos CorrEIas) na Zona rural do município de são 
Francisco de Paula/MG (realizando pequenos reparos elétricos, hidráu-
licos, pinturas e afins)– Entrega dos Envelopes: Dia 02 de janeiro de 
2020 às 11h00min – abertura dos envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 
às 11h15min– Informações completas com a Comissão Permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de são Francisco de Paula/MG – 
licitacao@saofranciscodepaula .mg .gov .br – Fone (37) 3332-1230, no 
horário de 13h00min as 16h00min . 

3 cm -18 1305829 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
FrANCiSCo DE PAuLA/mG

aviso de licitação: Pregão Presencial 061/2019– Tipo: Menor Global 
– objeto: Contratação de empresa para manutenção e conservação do 
PsF (MaTa Do CINTra) na Zona rural do município de são Fran-
cisco de Paula/MG (realizando pequenos reparos elétricos, hidráulicos, 
pinturas e afins)– Entrega dos Envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 
às 15h00min – abertura dos envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 
15h15min– Informações completas com a Comissão Permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de são Francisco de Paula/MG – 
licitacao@saofranciscodepaula .mg .gov .br – Fone (37) 3332-1230, no 
horário de 13h00min as 16h00min .

3 cm -18 1305859 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
FrANCiSCo DE PAuLA/mG 

– aviso de licitação: Pregão Presencial 060/2019– Tipo: Menor Glo-
bal – objeto: Contratação de empresa para manutenção e conservação 
do PsF (laGoINHa) na Zona rural do município de são Francisco 
de Paula/MG (realizando pequenos reparos elétricos, hidráulicos, pin-
turas e afins)– Entrega dos Envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 
14h30min – abertura dos envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 
14h45min– Informações completas com a Comissão Permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de são Francisco de Paula/MG – 
licitacao@saofranciscodepaula .mg .gov .br – Fone (37) 3332-1230, no 
horário de 13h00min as 16h00min .

3 cm -18 1305843 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
FrANCiSCo DE PAuLA/mG

aviso de licitação: Pregão Presencial 064/2019– Tipo: Menor Global 
– objeto: Contratação de empresa para manutenção e conservação do 
PsF (rETIro) na Zona rural do município de são Francisco de Paula/
MG (realizando pequenos reparos elétricos, hidráulicos, pinturas e 
afins)– Entrega dos Envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 16h00min 
– abertura dos envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 16h15min– 
Informações completas com a Comissão Permanente de licitação 
da Prefeitura Municipal de são Francisco de Paula/MG – licitacao@
saofranciscodepaula .mg .gov .br – Fone (37) 3332-1230, no horário de 
13h00min as 16h00min .

3 cm -18 1305888 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
FrANCiSCo DE PAuLA/mG 

– aviso de licitação: Pregão Presencial 062/2019– Tipo: Menor Glo-
bal – objeto: Contratação de empresa para manutenção e conservação 
do PsF (MoNTEIros) na Zona rural do município de são Francisco 
de Paula/MG (realizando pequenos reparos elétricos, hidráulicos, pin-
turas e afins)– Entrega dos Envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 
15h30min – abertura dos envelopes: Dia 02 de janeiro de 2020 às 
15h45min– Informações completas com a Comissão Permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de são Francisco de Paula/MG – 
licitacao@saofranciscodepaula .mg .gov .br – Fone (37) 3332-1230, no 
horário de 13h00min as 16h00min . 

3 cm -18 1305872 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
FrANCiSCo DE PAuLA/mG

aviso de licitação: Pregão Presencial 057/2019– Tipo: Menor Global 
– objeto: Contratação de empresa para manutenção e conservação do 
PsF ( CoMuNIDaDE Dos CoElHos) na Zona rural do município 
de são Francisco de Paula/MG (realizando pequenos reparos elétricos, 
hidráulicos, pinturas e afins)– Entrega dos Envelopes: Dia 02 de janeiro 
de 2020 às 09h 00min – abertura dos envelopes: Dia 02 de janeiro de 
2020 às 09h15min– Informações completas com a Comissão Perma-
nente de licitação da Prefeitura Municipal de são Francisco de Paula/
MG – licitacao@saofranciscodepaula .mg .gov .br – Fone (37) 3332-
1230, no horário de 13h00min as 16h00min .

3 cm -18 1305816 - 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 320191218193537027.


