
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 25 de Julho de 2020 – 17 
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmBÉ 

Do mATo DENTro/mG.
eXTraTo de aTa de reGIsTro de Preços Nº 043/2020 . 

ProCesso Nº 074/2020 . PreGÃo PreseNCIal Nº 039/2020 . 
objeto: registro de Preços para a Contratação de empresa especializada 
para Prestação de serviços de Guariteiro, em Guarita móvel, temporá-
ria, para apoio as Ações Educativas de Saúde realizadas na entrada do 
município de Itambé do mato dentro/mG . Órgão Gerenciador: municí-
pio de Itambé do mato dentro, CNPJ 18 .299 .537/0001-60 . Fornecedor: 
ação eventos & marketing - eireli CNPJ 22 .855 . .003/0001-40 . Valor: 
R$ 146.400,00. Assinatura: 24/07/2020. Vigência: 06 (seis) meses.

3 cm -24 1379494 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAÚNA-mG
CHamameNTo 08/2020

a Prefeitura de Itaúna torna público o processo licitatório na modali-
dade Chamamento Público 008/2020 . obJeTo – Cadastramento/Cre-
denciamento de leiloeiros para realização, mediante contratos específi-
cos, de leilões, para alienação de bens inservíveis de qualquer natureza 
incorporados ao patrimônio público municipal. O Edital na íntegra e 
seus anexos encontram-se no site: www .itauna .mg .gov .br www .itauna .
mg .gov .br . os documentos serão recebidos no período de 27/07/2020 a 
12/08/2020, no horário de 8h00 as 11h00 e de 13h00 as 16h00, e no dia 
12/08/2020 até as 08h15 . a análise da documentação ocorrerá no dia 
12/08/2020, às 08h30 . dalton leandro Nogueira – secretário munici-
pal de administração .

3 cm -24 1379341 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAÚNA-mG
Tomada de Preços 020/2020

a Prefeitura de Itaúnatorna público o processo licitatório 266/2020, 
na modalidade Tomada de Preços nº 020/2020 . abertura para o dia 
13/08/2020 às 08h30 . objeto: contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de meio-fio, sarjeta e pavimentação poli-
édrica na rua regino antunes Nogueira, no Povoado do Córrego do 
soldado, município de Itaúna/mG . a íntegra do edital e seus anexos 
estarão disponíveis no sitewww .itauna .mg .gov .br www .itauna .mg .gov .
br no dia 24/07/2020 . Itaúna, 20 de julho de 2020 – rosse andrade 
silva – secretário municipal de Infraestrutura e serviços .

3 cm -23 1378936 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAÍBA/mG 
aVIso de lICITaçÃo - ProCesso Nº 075/2020 

PreGÃo PreseNCIal Nº 019/2020, torna público para conheci-
mento dos interessados que realizará no dia 06/08/2020 as 08:00 hs, 
em sua sede na avenida João Teixeira Filho, Nº 335, Centro Comu-
nitário - Jaíba/mG . licitação na modalidade de Pregão Presencial, do 
Tipo menor Preço por item, tendo como objeto aquisição de material 
de Construção, para atender as demandas da secretaria municipal de 
Obras e Serviços Urbanos de Jaíba/MG. Conforme especificações cons-
tantes do edital e seus anexos, disponível no site www .jaiba .mg .gov .br 
cuja cópia poderá ser obtida . esclarecimentos através do e-mail lici-
tacoes@jaiba.mg.gov.br, ou no setor de Licitações pelo telefone (38) 
3833-1590, de segunda a sexta-feira de 08:00 as 12:00 hs, nos dias 
úteis, Jaíba/MG, 24 de julho de 2020. Teófilo Gomes Caires - Prego-
eiro Oficial.

4 cm -24 1379207 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAiBA/mG 
ProCesso Nº 076/2020, Tomada de Preço Nº 006/2020, 

torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 
10/08/2020 as 08h00min, em sua sede na avenida João Teixeira Filho, 
Nº 335, bairro Centro Comunitário – Jaíba/mG . licitação na modali-
dade Tomada de Preço, do Tipo menor preço global, tendo como objeto 
a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de enge-
nharia, para reforma da praça Nova Esperança, conforme especifica-
ções constantes do Projeto Básico, Planilha de quantitativos e custos, 
Cronograma Físico-Financeiro, que integram o edital, disponível no 
site www .jaiba .mg .gov .br, esclarecimentos poderão ser obtidos no setor 
de Licitações de segunda a sexta-feira de 08:00 as 13:00 hs nos dias 
úteis Tel: (38)3833 .1590 ou e’mail: licitacoes@jaiba .mg .gov .br . Jaíba/
mG, 24 de julho de 2020 . Karoliny Cordeiro Pereira – Presidente da 
Comissão de licitação .

4 cm -24 1379219 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JANAÚBA
aVIso de lICITaçÃo - ProCesso: 0100/2020 

- Tomada de Preço: 0008/2020 . 
o município de Janaúba/mG, torna público para o conhecimento dos 
interessados que realizará no dia, 12 de agosto de 2020 quarta-feira, 
às 09:00:00, em sua sede situada na Praça Dr Rockert, n° 92, Centro, 
Janaúba/mG, licitação de nº 0100/2020 na modalidade Tomada de 
Preço nº 0008/2020, do tipo menor Preço Global para Conclusão do 
Centro de Eventos, conforme especificações constantes no edital e seus 
anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto ao Setor de Licitações, 
no referido endereço, no horário de 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis 
assim como no site www .janauba .mg .gov .br/licitacao .

Marco Antônio de Carvalho Lopes - Presidente CPL. 
3 cm -24 1379402 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAPoNVAr-mG
Tomada de Preços Nº 011/2020

torna público o Processo licitatório nº 062/2020, Tomada de Preços 
n .º 011/2020 . objeto: Contratação de empresa do ramo de engenha-
ria ou arquitetura e urbanismo para a execução de obras de pavimen-
tação asfáltica em CbuQ (Concreto betuminoso usinado à Quente), 
em vias públicas do distrito de Nova minda, zona rural do municí-
pio de Japonvar/MG, conforme Convênio nº 1491000435/2020 cele-
brado entre o município de Japonvar/mG e a secretaria de estado 
de Governo (seGoV/mG), de acordo com os projetos, planilhas, 
memorial, anexos do edital . data para cadastramento dos interessados 
será até dia 06/08/2020 . data de entrega das propostas: 11/08/2020, 
até às 08h00min . data de abertura: 11/08/2020, às 08h10min . Tipo: 
menor Preço . regime de execução: empreitada por preço global, 
e-mail: japonvarlicitacao@gmail .com . leonardo durães de almeida 
– Prefeito .

4 cm -24 1379215 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAPoNVAr-mG,
 PreGÃo eleTrÔNICo Nº 006/2020, 

torna público o Processo Licitatório nº 063/2020, Pregão Eletrônico 
n .º 006/2020 . objeto: aquisição de pneus, câmaras, bicos e protetores, 
para atender as necessidades da secretaria municipal de Transportes, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital. 
Abertura: Conforme edital. Tipo: Menor Preço. Informações: tel.: (38) 
32319122, e-mail: japonvarlicitacao@gmail .com . edital disponível no 
site oficial do Município: www.japonvar.mg.gov.br. Marizélia Carla 
Gonçalves – Pregoeira Oficial do Município. 

3 cm -24 1379222 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuATuBA
reTIFICaçÃo-Tomada de Preços Nº 008/2020 - Pa 183/2020
Serviços de Terraplanagem e contenções em GABIÃO da rua Cinco, 
bairro Cidade Nova I (recursos Federais) . os envelopes de habilita-
ção e proposta deverão ser protocolados impreterivelmente até às 09:00 
horas do dia 10/08/2020 no protocolo geral da PmJ, sendo esta mesma 
data e horário para credenciamento e abertura dos envelopes . o edital 
poderá ser retirado sem custo no site www .juatuba .mg .gov .br, maiores 
informações (31) 3535-8200/ 99296-0664, licitacao@juatuba.mg.gov.
br . rafaela Thais F . da silva – Presidente da CPl .

3 cm -24 1379369 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA DourADA
aVIso de lICITaçÃo

Pregão56/20 – r .P . eventual aquisição de ePIs e materiais de uso 
médico para atendimento de todas as secretarias de Governo . envio 
dos envelopes até dia 03/08/2020 . edital no www .lagoadourada .
mg .gov .br .ou (32) 33631122 .

2 cm -24 1379090 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA FormoSA/mG
 edITal de ProCesso seleTIVo sImPlIFICado 001/2020, 

referente à Contratação Temporária de Profissionais para atender à 
demanda do Centro de atendimento para enfretamento à Covid-19 em 
caráter excepcional e temporário. Informações de 11 às 16 horas pelo 
34-3824-2259 ou através do e-mail saude@lagoaformosa .mg .gov .br . 
edital disponível no site: www .lagoaformosa .mg .gov .br . lagoa For-
mosa, mG, 24/07/2020 . João martins de Paula . Prefeito municipal .

2 cm -24 1379424 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAmBAri
Termo de adJudICaçÃo e HomoloGaçÃo 

Proc . nº 92/20 – TP . nº 2/20 . obj .: contratação de empresa para execu-
ção da 1ª etapa da obra de reforma do Parque Wenceslau braz, con-
forme projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro 
e memoriais descritivos, em atendimento ao contrato de repasse nº 
875931/2018/mTur/CaIXa . o prefeito municipal, sérgio Teixeira, 
no uso de suas atribuições legais, homologou e adjudicou, na data de 
23/07/20, o processo licitatório em epígrafe, em favor da empresa: 
KYara serVICos de lImPeZa e CoNsTruçÃo CIVIl 
eIrelI ., CNPJ: 31 .905 .869/0001-09 . Valor total: r$ 287 .430,18 . lam-
bari, 23/07/20 . sérgio Teixeira . Prefeito municipal .

3 cm -24 1379503 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LEANDro FErrEirA – mG
 - deCIsÃo; ImPuGNaçÃo – PreGÃo 

Nº . 019/2020 – Pl Nº . 032/2020 
- obJeTo: aquisição de medicamento para os usuários do sus - tem-
pestivo, provimento é aceito. Edital retificado no site www.leandro-
ferreira .mg .gov .br  . abertura passa para o dia 11 .08 .2020 às 08 horas . 
Informações pelo fone 37 – 3276.11.10. 23/07/2020 – Elder Corrêa de 
Freitas – Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de leaNdro FerreIra – mG - 
Pregão nº . 20/2020 – Pl nº . 033/2020 - obJeTo: aquisição futura 
e eventual de material médico-hospitalar, para as atividades da aten-
ção básica - Edital retificado no site www.leandroferreira.mg.gov.br . 
Abertura passa para o dia 05.08.2020 às 10 horas. Informações pelo 
fone 37 – 3276.11.10. 23/07/2020 – Elder Corrêa de Freitas – Prefeito 
municipal .

4 cm -24 1379256 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mALACACHETA/mG, 
aVIso de PublICaçÃo ProCesso lICITaTÓrIo 

032/20, PreGÃo PreseNCIal Nº 023/20,
torna público que fará realizar no dia 06/08/2020 as 08:00 abertura do 
processo para Contratação de empresa para Prestação de serviços em 
Instalação e substituição de luminárias em logradouros deste municí-
pio  . o edital estará disponível na sede da Prefeitura municipal, Praça 
mons . Jorge lopes de oliveira, nº 130 - cep: 39 .690-000 . ou pelo email 
licitar8666@hotmail.com . Maiores informações com a equipe de apoio 
e pregoeiro, fone: (33) 3514 - 1629 . malacacheta 24/07/2020 .

3 cm -24 1379233 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriANA/mG
leIlÃo 002/2020

objeto: alienação de animais de médio e grande porte, apreendidos nas 
rodovias e vias públicas da sede e distritos do município de mariana . 
Abertura: 11/08/2019 às 09h00min. Informações, esclarecimentos e 
edital sala da CPl . Cine Teatro mariana, na rua Frei durão, 22 ,Centro 
mariana- mG de 08:00 às 17:00horas . site: www .pmmariana .com .br, 
e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail .com . Tel: (31)3558 5610 . 
mariana 24 de junho de 2020 .

2 cm -24 1379437 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mário CAmPoS/mG.
aVIso de lICITaçÃo Pl 121/20 – TP 03/20

Torna Público o Proc . 121/20, T .P . 03/20 . obj .: Contratação de empresa 
p/ Construção de escola Infantil em área institucional do município 
de mário Campos, localizada no bairro bela Vista . Protocolo de enve-
lopes até 09:30 do dia 11/08/20 . abertura Habilitação às 09:30 do dia 
11/08/20. Edital disp. www.mariocampos.mg.gov.br, Informações: 
(31)3577-2006 - ramal 211 .

2 cm -24 1379344 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mArTiNHo CAmPoS/mG. 
Termo de raTIFICaçÃo . ProCesso 

lICITaTÓrIo Nº057/2020
 dispensa de licitação nº 011/2020 . objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de limpeza de bueiros, PVs, Pls, e das etes 
do Município de Martinho Campos. Empresa: João Antônio Francisco 
Filho – me, valor global r$ 12 .500,00 . José Hailton de Freitas – Pre-
feito municipal .

2 cm -24 1379098 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mArTiNHo CAmPoS/mG
dÉCImo seGuNdo Termo adITIVo 

ao CoNTraTo Nº 004/2010
 referente ao Processo licitatório nº 076/2010 dispensa de licitação 
nº 007/2010, firmado com o locador CARLOS ANTÔNIO DE OLI-
VEIRA. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário 
com vencimento para o dia 30 de setembro de 2020 . José Hailton de 
Freitas – Prefeito municipal . 

2 cm -24 1379352 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mArTiNHo CAmPoS/mG.
 Termo de HomoloGaçÃo .

 Processo Licitatório nº 049/2020 Pregão Eletrônico SRP nº 004/2020. 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de mate-
rial de papelaria/expediente e outros produtos . empresas vencedoras: 
aliança comércio e distribuição ltda ePP, bong Comércio atacadista 
de materiais ltda me, Comercial Promoesc eireli, Comercial radic-
chi eireli, Interbrinq Comercial eireli, Israel e Israel ltda ePP, ladio 
Ferreira de souza – me, mult equipar equipamentos e Promoção de 
Vendas eireli me, rogério ribeiro Vidigal Comércio ePP, Treze lici-
tações e Comércio Ltda – ME, Tupiratins Materiais Escolares Eireli – 
me . José Hailton de Freitas – Prefeito municipal .

3 cm -24 1379292 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS - mG
 – ProCesso lICITaTÓrIo 38/Pmm/2019,

 Pregão Presencial 31/Pmm/2019, cujo objeto é aquisição de peças 
e acessórios novos, genuínos ou originais, que atendam aos requi-
sitos de avaliação da conformidade raC, nos termos da Portaria nº 
301/2011 do INmeTro, para a manutenção da frota do município de 
matozinhos . Nos termos do despacho emitido pelo Prefeito antonio 
divino de souza em 22/07/2020 . esta municipalidade torna público, 
para conhecimento dos interessados, que conforme publicação no 
Minas Gerais, Caderno 02 do dia 04/07/2020, fica Mantida a penali-
dade de Advertência, à empresa Caiçara Peças Diesel Eireli ME, CNPJ: 
26 .579 .601/0001-94 .

PreFeITura muNICIPal de maToZINHos - mG – Processo 
licitatório 55/Pmm/2019, Pregão Presencial 46/Pmm/2019, cujo 
objeto é serviço de Capina no município de matozinhos . Nos ter-
mos do despacho emitido pelo Prefeito antonio divino de souza em 
21/07/2020 . esta municipalidade torna público, para conhecimento dos 
interessados, que conforme publicação no minas Gerais, Caderno 02 do 
dia 20/06/2020, fica mantida a penalidade de Multa, à empresa Alpha 
Produtora e serviços, CNPJ: 29 .670 .419/0001-32 .
PreFeITura muNICIPal de maToZINHos - mG – Processo 
licitatório 55/Pmm/2019, Pregão Presencial 46/Pmm/2019, cujo 
objeto é serviço de Capina no município de matozinhos . Nos ter-
mos do despacho emitido pelo Prefeito antonio divino de souza 
em 21/07/2020 . esta municipalidade torna público, para conheci-
mento dos interessados, que conforme publicação no minas Gerais, 
Caderno 02 do dia 30/06/2020, fica mantida a penalidade de Multa, 
à empresa Horizontes empreendimentos em Construção eireli, CNPJ: 
22 .454 .801/0001-60 .
PreFeITura muNICIPal de maToZINHos - mG – Processo 
licitatório 75/Pmm/2019, Pregão Presencial 62/Pmm/2019, cujo 
objeto é aquisição de veículos destinados à secretaria de saúde do 
município de matozinhos/mG . esta municipalidade torna público, para 
conhecimento dos interessados a aplicação da penalidade de Advertên-
cia conforme despacho datado em 22/07/2020 por descumprimento 
da cláusula 5.1 do Contrato 243/PMM/2019 em resposta á notificação 
072/2020, à empresa smart do brasil Comércio representação eireli, 
CNPJ: 33 .863 .833/0001-35 . e, em atenção ao artigo 109, I, “f”, da lei 
8666/93, informa sobre a abertura de prazo recursal a contar da data de 
publicação deste extrato .

9 cm -24 1379282 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
aVIso de lICITaçÃo – edITal reTIFICado

ProCesso Nº . 399/2020
PreGÃo eleTrÔNICo Nº . 167/2020

objeto:a contratação de sociedade empresária ou unipessoal especiali-
zada na confecção de material gráfico, fundamentada no regime espe-
cial simplificado, previsto na lei 13.979/20.Encaminhamento/recebi-
mento das propostas e dos documentos de habilitação: as propostas 
e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, exclusiva-
mente por meio eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br. Apresen-
tação das propostas e dos documentos de habilitação: até às 10h00min 
do dia 31 de Julho de 2020 . abertura da sessão pública e do envio de 
lances: às 15h00min do dia 31 de Julho de 2020 . o edital está disponí-
vel no endereço eletrônico: https://licitacoes.montesclaros.mg.gov.br/
licitacoes

montes Claros, 24 de julho de 2020 .
ana Carolina aguiar silva

Pregoeira
4 cm -24 1379423 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTEZumA-mG
 .aVIso de reaberTura de lICITaçÃo susPeNsa

- PreGÃo PreseNCIal Nº 009/2020 . obJeTo: Contratação exclu-
siva de meI/ me/ ePP para aquisição de equipamentos e materiais per-
manentes, destinado as unidades básicas de saúde, deste município . 
Conforme proposta 11267 .314000/1170-04 do ministério da saúde . 
abertura 07/08/2020 ás 08h00min . edital disponível no setor de lici-
tações situado à Praça José Batista, 1.000, Centro e Site: www.mon-
tezuma.mg.gov.br. Informações através do telefone: (38) 3825-1104 e 
no e-mail: licitaçao@montezuma .mg .gov .br . obs: devido à pandemia 
do Covid-19, solicitamos de forma obrigatória a utilização de mascara 
e que cada representante traga os objetos que ira utilizar no certame 
(caneta, calculadora dentre outros) . montezuma/mG, 24 de julho de 
2020. Dailton Araújo Morais Sá – Pregoeiro Oficial.

PreFeITura muNICIPal de moNTeZuma-mG .aVIso de 
reaberTura de lICITaçÃo susPeNsa- PreGÃo PreseN-
CIal Nº 011/2020 . obJeTo: registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa (meI, me, ePP) para prestação de serviço de 
confecção de material gráfico. Abertura 10/08/2020 ás 08h0min. Edital 
disponível no setor de licitações situado à Praça José Batista, 1.000, 
Centro e Site: www.montezuma.mg.gov.br. Informações através do 
telefone: (38) 3825-1104 e no e-mail: licitaçao@montezuma .mg .gov .
br . obs: devido à pandemia do Covid-19, solicitamos de forma obriga-
tória a utilização de mascara e que cada representante traga os objetos 
que ira utilizar no certame (caneta, calculadora dentre outros) . mon-
tezuma/mG, 24 de julho de 2020 . dailton araújo morais sá – Prego-
eiro Oficial.

6 cm -24 1379250 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA.
adITIVo Para aCrÉsCImo de Valor . 

CoNTraTo Nº 007/2020
Tomada de Preços nº 008/2019, Processo licitatório nº 201/2019 . 
município de Nova serrana e empreser-empresa de Prestação de ser-
viços ltda, CNPJ: 19 .268 .374/0001-10 . objeto: Prestação de servi-
ços para pavimentação asfáltica de 15 .040,80 m² e recapeamento de 
1 .756,80 m² em CbuQ, execução de 4 .666,00 m de sarjeta de con-
creto em corte tipo dr sCC-X/Y, largura = 50 cm tipo 40/15, cons-
trução de 17,40 m de descida d’água tipo degrau dN 700, execução de 
sinalização vertical e horizontal, localizada nas estradas de acesso às 
comunidades de buritis e barretinho, conforme planilha orçamentária, 
memorial descritivo, cronograma, memória de cálculo e projetos, para 
atender ao Convênio nº 1491001341/2019, celebrado entre o Município 
de Nova serrana e a secretaria de estado do Governo-seGoV . acrés-
cimo do valor de r$292 .920,85, conforme planilhas acostadas aos 
autos . Fund . legal: lei 8 .666/93 . em 23/07/2020 . euzebio rodrigues 
lago – Prefeito municipal .

4 cm -24 1379151 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro BrANCo
aVIso de lICITaçÃo

Tomada de Preços nº 008/2020 – PrC nº 084/2020, que tem como 
objeto a contratação de empresa para construção de abrigos para passa-
geiros de ônibus, conforme recurso de financiamento BDMG Urbaniza 
2019. Considerando a nulidade dos atos administrativos anteriores, fica 
redesignada nova data para a sessão pública . os envelopes poderão ser 
entregues até a data de 11/08/2020, às 08:00 . a sessão pública para 
abertura de envelopes será no dia 11/08/2020, às 08:10, na sala de lici-
tações da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, localizada no edifício 
sede da Prefeitura Municipal, Praça Sagrados Corações, nº 200, Centro. 
Cópia do edital poderá ser obtida no site oficial da Prefeitura Municipal 
– www.ourobranco.mg.gov.br. Informações através dos telefones (31) 
3938-1006 ou 3938-1011 . Thiago da silva santos de moura – Presi-
dente da CPl .

 PreFeITura muNICIPal de ouro braNCo – eXTraTo de 
CoNTraTo – Tomada de Preços nº 007/2020 – PrC nº 069/2020 . 
objeto do contrato Pmob/098/2020: contratação de empresa para 
construção da praça dos congadeiros, na rua Geraldino, bairro Centro, 
conforme convênio com a Secretaria de Estado das Cidades e Integra-
ção regional; Valor: r$ 140 .058,67 (cento e quarenta mil, cinquenta e 
oito reais e sessenta e sete centavos); Vigência: 180 (cento e oitenta) 
dias; data de assinatura: 24/07/2020 .

 PreFeITura muNICIPal de ouro braNCo – eXTraTo de 
CoNTraTo – Tomada de Preços nº 009/2020 – PrC nº 085/2020 . 
objeto do contrato Pmob/090/2020: contratação de empresa para 
reforma das quadras poliesportivas dos bairros luzia augusta e alt 
Chalé; Valor: 54 .965,86 (cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta 
e cinco reais e oitenta e seis centavos); Vigência: 120 (cento e vinte) 
dias; data de assinatura: 10/07/2020 .

7 cm -24 1379428 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro FiNo – mG
aVIso de lICITaçÃo . ProCesso lICITaTÓrIo Nº . 0255/20

 modalidade Pregão Eletrônico nº 001/20 do tipo menor preço por item, 
para aquisição de equipamentos hospitalares para atender o programa 
mães de minas, conforme edital . o credenciamento e entrega dos enve-
lopes dar-se-ão no dia 06/08/2020 até às 09:00 horas . o instrumento 
convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico: www.ourofino.mg.gov.br. Mauricio Lemes de 
Carvalho – Prefeito municipal .

2 cm -24 1379389 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro PrETo 
PreGÃo PreseNCIal Nº . 20/2020 

Torna público a ata de registro de Preços referente ao Pregão Presen-
cial nº . 20/2020, objeto: aquisição de gás liquefeito de petróleo (GlP), 
de 13 kg e 45 kg pelo sistema de registro de Preços, tipo menor preço 
por item, para abastecimento das secretarias da Prefeitura municipal 
de Ouro Preto e CRAS Municipais. Com vigência pelo período de 
13/07/2020 a 13/07/2021 . Fornecedor: VrG gás ltda ePP, CNPJ nº . 
05 .923 .193/0001-76 . Valor registrado: Item 01: r$ 86,00; Item 02: r$ 
380,00. Item 03: R$ 86,00; Item 04: R$ 380,00. Superintendência de 
Compras e Licitações.

3 cm -24 1379500 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAiNS – mG
 – aVIso de lICITaçÃo do PreGÃo eleTrÔNICo N . 36/2020
 - a Prefeitura municipal de Pains torna público a todos os interessados 
a realização do Processo licitatório Nº 198/2020 . modalidade: Pregão 
Eletrônico Nº 036/2020. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contrata-
ção de empresa de engenharia para a prestação de serviços de instalação 
de geomembrana, incluindo o fornecimento do material, a ser instalada 
na célula do aterro sanitário do município de Pains - mG . abertura 
da sessão: às 09:00 hs (horário de brasília) do dia 10 de agosto de 
2020 . eNdereço eleTrÔNICo: www .comprasgovernamentais .
gov.brCÓDIGO UASG: 984929. Maiores informações pelo telefone: 
37-3323-1285 – solange maria Valadão de sá – Pregoeira .

3 cm -24 1379053 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAiNS – mG 
 aVIso de rePublICaçÃo de 

lICITaçÃo do PreGÃo 035/2020 
 a Prefeitura municipal de Pains torna público a todos os interessados 
a realização do Processo licitatório Nº 195/2020 . modalidade: Pregão 
Presencial Nº 35/2020 . registro de Preços Nº 12/2020 . objeto: regis-
tro de preços pra a aquisição de material de expediente para uso na 
secretária municipal de educação e de Cultura e material de escritório 
para uso nos diversos setores do município de Pains – mG . abertura da 
sessão: às 09:00 hs do dia 11 de agosto de 2020 . local: setor de Com-
pras e Licitações, situado à Praça Tonico Rabelo, 164 – Centro – Pains/
mG . Tel: (037) 3323-1285 . solange maria Valadão de sá, Pregoeira .

3 cm -24 1379433 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG
 CoNVoCaçÃo de CaNdIdaTos

 Para tomarem conhecimento da relação dos documentos necessários 
à posse . Prefeitura de Pará de minas-mG-Convocação-atendendo ao 
edital 001/18, do Concurso Público da Prefeitura de Pará de minas-mG, 
cujo resultado foi homologado pelo decreto nº 10 .590/2018, convoca-
mos os candidatos abaixo para comparecerem no prazo de 03(três) dias 
úteis, a contar da publicação desta convocação, na Praça afonso Pena, 
30, Centro, 2º andar do prédio sede da Prefeitura de Pará de minas-mG, 
de 8:30 às 11:00h e de 14:00 às 16:00h, para tomarem conhecimento da 
relação dos documentos necessários à posse . Pará de minas, 25 de julho 
de 2020 . Gilson batista .secretário municipal de Gestão Pública .

Inscrição Nome do Candidato Cargo
02333098 Glauber sinius Nogueira Técnico em enfermagem
02313638 ailton domingos de Freitas Vigia

4 cm -24 1379351 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSoS
 – aVIso de lICITaçÃo - Tomada de Preços Nº 005/2020 .

 PromoTor: PreFeITura muNICIPal de Passos . o municí-
pio de Passos, através da secretaria municipal de saúde, torna público 
que será realizada licitação para á contratação de empresa para rea-
lizar reforma e ampliação da unidade básica de saúde são domin-
gos . a licitação será realizada na modalidade Tomada de Preços, tipo 
menor Preço Global, atendendo em todos os seus atos ao disposto nas 
Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações , aplicando-se a Lei 
Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações e das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos integrantes . o recebimento e a 
abertura dos envelopes será às 09h00min do dia 14/08/2020 . o edital 
poderá ser adquirido no site transparencia .passos .mg .gov .br/licitacoes 
- Passos/mG, 24 de julho de 2020 . evandro bogo – secretário muni-
cipal de saúde .

4 cm -24 1379246 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PASSoS
-HomoloGaçÃo - PreGÃo Nº 029/2020 

- Em cumprimento ao disposto no art. 4°, inciso XXII da Lei 
Federal nº 10.520/02, no uso das atribuições legais HOMOLOGA o 
Pregão Presencial nº 029/2020, através da secretaria municipal de 
administração, cujo objeto é aempresa especializada para aquisição 
de Cestas básicas para dar continuidade a concessão de benefícios 
Eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social, 
garantidos na lei municipal n° 3.119, de 2 de Dezembro de 2014, 
com a distribuição gratuita realizada pela secretaria municipal de 
desenvolvimento social, Trabalho e renda, e também a oferta de 
cestas básicas de caráter emergencial em decorrência da situação de 
contingências sociais em virtude do necessário afastamento social 
devido ao enfrentamento da saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (CoVId-19), reconhecida pelo decreto 
municipal nº 1 .536, de 18 de março de 2020, e decreto nº 1 .542 de 22 
de março de 2020, na modalidade Pregão, por sistema de registro de 
Preço,com a legislação em vigor e deTermINo que sejam adotadas 
as medidas cabíveis para contratação das empresas PeG leVe seCos 
e molHados lTda e merCearIa CamPos e rabelo lTda . 
Passos, 24 de julho de 2020 . Gilberto Vieira de oliveira - secretário 
municipal de administração . 

5 cm -24 1379248 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS mG
 - aVIso de edITal do PreGÃo eleTrÔNICo Nº . 098/2020 

– objeto:CoNTraTaçÃo de emPresa de eNGeNHarIa Para 
eXeCuçÃo de obras de reCaPeameNTo da rua maJor 
GoTe, obJeTo do CoNVÊNIo N .º 1491 .000836-2020, Cele-
brado Com a seGoV, tipo menor preço global . acolhimento das 
Propostas: dia 27/07/2020 às 12:00 (doze horas) até dia 07/08/2020 às 
13:00 (treze horas); abertura das Propostas de Preços: dia 07/08/2020 
às 13:05 (treze horas e cinco minutos); Início da sessão de disputa 
de Preços: dia 07/08/2020 às 14:00 (quatorze horas) . local: www .
licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de brasília (dF) . o edital completo encontra-se disponível nos 
sites: http://187 .72 .229 .145:8444/governa-transparencia-web/paginas /
publico/lei12527/licitacoes/consultarlicitacao .xhtml e www .licitanet .
com.br. Maiores informações, junto à Prefeitura Municipal de Patos de 
minas, situada na rua dr . José olympio de melo, 151 – bairro eldo-
rado . Fones: (34) 3822-9642 / 9607 .

4 cm -24 1379276 - 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 3202007242051210217.
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