
 6 – quinTa-feira, 04 de Julho de 2019 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuiZ DE ForA –

referência: Tomada de Preços N .º 002/2019 – sel - Pro-
cesso n .º 1526/2019 –aVIso: a Comissão informa aos interes-
sados que está disponível no endereço eletrônico https://www .
pjf .mg .gov .br/secretarias/cpl/editais/outras_modalidades/2019/
index .php, o resultado da análise dos documentos de habilitação 
referente à Tomada de Preços n .º 002/2019 – sel . Juiz de Fora, 
03 de julho de 2019 . a) arGemIro TaVares JÚNIor – Presi-
dente da Comissão Permanente de licitação .

2 cm -03 1245718 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA DourADA –

 Processo 100/2019, Concorrência 03/2019 – continuidade da 
obra de saneamento básico . realização às 9h e 30mim do dia 
07/08/2019 . edital disponível www .lagoadourada .mg .gov .br e na 
Prefeitura (32) 33631122 .

1 cm -03 1245744 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA FormoSA/mG

seCreTarIa muNICIPal de saÚde torna público os seguin-
tes extratos dos Contratos: Contrato 145/2019, Thaynna abbas 
Fonseca de Freitas, CPF 096 .200 .486-36, Valor r$ 18 .120,00, 
Vigência 10/06/2019 a 31/12/2019; Contrato 150/2019, Paulla 
lorena lima, CPF 114 .609 .446-90, Valor r$ 36 .240,00 objeto: 
Prestação de serviços odontológicos como Técnico/auxiliar de 
saúde bucal e cirurgião dentista plantonista no atendimento a 
urgências e emergências no Pronto socorro do Hospital muni-
cipal dr . bininho . Fundamentação legal: Inexigibilidade por 
Credenciamento 002/2019 . Contrato 149/2019, Willian eus-
táquio dos santos 05192703638, CNPJ 27 .340 .141/0001-00, 
Valor r$7 .920,00, objeto: Credenciamento de empresa (s) espe-
cializada (s) para limpeza de piscina localizada na academia de 
saúde . Fundamentação legal: Inexigibilidade por Credencia-
mento 012/2019 . Vigência 26/06/2019 a 31/12/2019 . Contrato 
151/2019, moraes e lima ltda, CNPJ 14 .521 .556/0001 .38, Valor 
r$14 .040,00; Contrato 152/2019, mata Tudo dedetizadora eireli 
me, CNPJ 21 .648 .903-0001-53, Valor r$14 .040,00, objeto: Pres-
tação de serviços de controle de pragas, desinsetização, desrati-
zação, limpeza e higiene de caixa d’água de todas as unidades 
da secretaria municipal de saúde, junto à Prefeitura municipal 
de lagoa Formosa . Fundamentação legal: Inexigibilidade por 
Credenciamento 011/2019 . Vigência 28/06/2019 a 31/12/2019 . 
lagoa Formosa, mG, 03/07/19 . João martins de Paula . Prefeito 
municipal .

5 cm -03 1245641 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS – mG. 

Aviso de nova data e retificação do Processo Licitatório nº 69/2019 
– Pregão 44/2019 . menor Preço Por Item . registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de material para atender aos proje-
tos de incêndio dos prédios públicos do município e prestação de 
serviços de recarga de extintores, em atendimento a secretaria 
municipal de agricultura, Pecuária e abastecimento, secretaria 
municipal de saúde, secretaria municipal de obras, regulação 
urbana e defesa Civil, secretaria municipal de desenvolvimento 
social, secretaria municipal de esporte, lazer, Turismo e Cul-
tura, secretaria municipal de educação, secretaria municipal de 
administração e Gestão de Pessoas . Nova data de apresentação 
de envelopes e julgamento: 09h00min do dia 24/07/2019 . o edi-
tal encontra-se na sede da Prefeitura municipal, à av . dr . sylvio 
menicucci, nº 1575, bairro Presidente Kennedy ou pelo site www .
lavras .mg .gov .br . Telefone: (35) 3694-4021 . rodrigo moreti 
Pedroza – diretoria de suprimentos .

4 cm -03 1245973 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriLAC

eXTraTo de CoNTraTo - Processo licitatório 22/2019 - 
Pregão nº 14/2019 . Partes: Prefeitura municipal de marilac e sb 
maTerIaIs eleTrICos CNPJ: 12 .106 .224/0001-61 objeto: 
registro de preços para eventual e futura aquisição de material 
elétrico para atender aos diversos setores da administração . data 
do Contrato: 17/06/2019 . Valor do Contrato: r$ 140 .453,00 . 
dotação orçamentária: Fichas 79/106/120/221/261/298/338/443 . 
Vigência: 31/12/2019 .

2 cm -03 1245645 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mário CAmPoS/mG - 

de acordo com o artigo 7 º da lei n .º10 .520/2002, declara a 
empresa WTrade INTermedIaçÃo de NeGÓCIos lTda, 
inscrita no CNPJ n .º21 .856 .981/0001-43, susPeNsa TemPo-
rarIameNTe de contratar com a administração Pública, pelo 
prazo de 2(dois) anos, referente a recusa de assinatura da ata de 
registro de Preços nº026/2019, proveniente do Pregão Presencial 
n .º011/2019 cujo objeto é aQuIsIçÃo de eQuIPameNTos 
de ProTeçÃo INdIVIdual . mário Campos, 03 de julho de 
2019 .
PreFeITura muNICIPal de mÁrIo CamPos/mG - de 
acordo com o artigo 7 º da lei n .º10 .520/2002, declara a empresa 
WTrade INTermedIaçÃo de NeGÓCIos lTda, ins-
crita no CNPJ n .º21 .856 .981/0001-43, susPeNsa TemPo-
rarIameNTe de contratar com a administração Pública, pelo 
prazo de 2(dois) anos, referente a recusa de assinatura da ata de 
registro de Preços nº049/2019, proveniente do Pregão Presencial 
n .º014/2019, cujo objeto é aQuIsIçÃo de maTerIaIs de 
lImPeZa e HIGIeNe Pessoal . mário Campos, 03 de julho 
de 2019 .

4 cm -03 1245888 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
mArTiNHo CAmPoS/mG:

Ata de Registro de Preços nº 073/2019 firmado com a empresa 
areNNa INFormÁTICa lTda me no valor global de r$ 
8 .849,00 (oito mil oitocentos e quarenta nove reais), referente 
ao Processo licitatório nº 036/2019 Pregão Presencial rP nº 
026/2019 . José Hailton de Freitas – Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de marTINHo CamPos/mG: 
Ata de Registro de Preços nº 074/2019 firmado com a empresa 
INdÚsTrIa e ComÉrCIo ColCHões orTHoVIda lTda 
ePP no valor global de r$ 4 .619,00 (Quatro mil seiscentos e deze-
nove reais), referente ao Processo licitatório nº 036/2019 Pregão 
Presencial rP nº 026/2019 . José Hailton de Freitas – Prefeito 
municipal .

PreFeITura muNICIPal de marTINHo CamPos/mG: 
Ata de Registro de Preços nº 075/2019 firmado com a empresa 
m & r eQuIPameNTos e mÓVeIs lTda me no valor glo-
bal de r$ 7 .895,98 (sete mil oitocentos e noventa e cinco reais 
e noventa e oito centavos), referente ao Processo licitatório nº 
036/2019 Pregão Presencial rP nº 026/2019 . José Hailton de Frei-
tas – Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de marTINHo CamPos/mG: 
Ata de Registro de Preços nº 076/2019 firmado com a empresa 
NelsoN alVes de moraes eIrelI me no valor global de 
r$ 21 .200,00 (Vinte e um mil e duzentos reais), referente ao Pro-
cesso licitatório nº 036/2019 Pregão Presencial rP nº 026/2019 . 
José Hailton de Freitas – Prefeito municipal .

6 cm -03 1245665 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
mArTiNHo CAmPoS/mG . 

Termo de HomoloGaçÃo . Processo licitatório nº 
034/2019 Pregão Presencial rP nº 024/2019 . objeto: registro de 
Preços para aquisição de poste de jardim tipo colonial para auxi-
liar na estruturação da rede de serviços de proteção social especial 
da Instituição asilo Vicentino de martinho Campos . Convênio nº 
mds 854662/2017 – sICoNV Nº 063828/2017 . José Hailton de 
Freitas – Prefeito municipal .

2 cm -03 1245873 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

mArTiNHo CAmPoS/mG.
 Termo de HomoloGaçÃo . Processo licitatório nº 
038/2019 Pregão Presencial rP nº 028/2019 . objeto: registro de 
Preços para Futura e eventual aquisição de um rolo Compacta-
dor usado, ano de fabricação mínima 2017 . empresa vencedora: 
satel – safar Terraplenagem ltda . José Hailton de Freitas – Pre-
feito municipal .

2 cm -03 1245761 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

mArTiNHo CAmPoS/mG.
 Termo de HomoloGaçÃo . Processo licitatório nº 
035/2019 Pregão Presencial rP nº 025/2019 . objeto: registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de equipamento médico 
hospitalar, para auxiliar na estruturação da rede de serviços de 
proteção social especial da Instituição asilo Vicentino de marti-
nho Campos/mG . Convênio: mds 854662/2017 – sICoNV Nº 
063828/2017 . José Hailton de Freitas – Prefeito municipal .

2 cm -03 1245800 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

mArTiNHo CAmPoS/mG:
 segundo Termo aditivo ao Contrato nº 032/2017 referente 
ao Processo licitatório nº 052/2017 dispensa de licitação nº 
009/2017, firmado com o locador HUMBERTO LOPES CAN-
çado . Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 
06 (seis) meses a partir de 20 de Junho de 2019 . José Hailton de 
Freitas – Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de marTINHo CamPos/mG: 
Primeiro Termo aditivo ao Contrato nº 026/2018 referente ao 
Processo licitatório nº 041/2018 Pregão Presencial nº 028/2018, 
firmado com o locador LOKIMÓVEIS LOCADORA LTDA. Fica 
prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses a partir de 05 de Julho de 2019 . José Hailton de Freitas – 
Prefeito municipal .

3 cm -03 1245664 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

moNTE CArmELo – mG. 
extrato do Termo aditivo modalidade: Pregão n° 36/2018, 
Processo nº 44/2018 . Contratante: município de monte Carme-
lo-mG, CNPJ: 18 .593 .103/0001-78 . objeto: refere-se à registro 
de Preços para Futura e eventual Contratação de empresa especia-
lizada no Fornecimento e Instalação de soluções de Telecomuni-
cações, visando a manutenção dos serviços de Conectividade IP 
dedicado e de links de Comunicação dedicados para acesso à 
rede mundial de Internet, para atender às Necessidades da Pre-
feitura municipal de monte Carmelo, com reserva de Itens para 
Participação exclusiva de microempresas, empresas de Pequeno 
Porte e microempreendedor Individual . Cláusula Primeira: Cons-
titui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação de vigên-
cia contratual de 03/07/2019 até 03/07/2020 . 1° T .a ao Con-
trato 80/2018; Contratada: dH online Internet ltda me, CNPJ: 
07 .293 .927/0001-06 . 2° T .a ao Contrato: 81/2018; Contratada: 
Netvip Telecomunicações ltda me; CNPJ: 03 .058 .915/0001-46 . 
data: 02/07/2019 . Paulo rodrigues rocha – secretário munici-
pal de Fazenda .

4 cm -03 1245899 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE CArmELo-mG,
 eXTraTo do PrImeIro Termo adITIVo ao CoN-
TraTo 81/2018, ProCesso 44/2018, PreGÃo 36/2018 . Con-
tratante: município de monte Carmelo-mG . Contratada:Netvip 
Telecomunicações ltda me, CNPJ: 03 .058 .915/0001-46 . 
objeto:refere-se à registro de Preços para Futura e eventual 
Contratação de empresa especializada no Fornecimento e Ins-
talação de soluções de Telecomunicações, visando a manuten-
ção dos serviços de Conectividade IP dedicado e de links de 
Comunicação dedicados para acesso à rede mundial de Internet, 
para atender às Necessidades da Prefeitura municipal de monte 
Carmelo, com reserva de Itens para Participação exclusiva de 
microempresas, empresas de Pequeno Porte e microempreende-
dor Individual . Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente 
Termo aditivo acréscimo no lote 03 de mais um ponto na velo-
cidade de 5mbps . monte Carmelo, 03 de junho de 2019 . Paulo 
rodrigues rocha – secretário municipal da Fazenda .

4 cm -03 1245897 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE SiÃo/mG

aviso de licitação . abertura de PP 045/2019, PrC 110/19, regis-
tro de Preços 023/2019, tipo menor preço por item, para registro 
de preços para aquisição de material farmacológico para a dire-
toria de saúde, far-se-á no dia 17/07/2019, 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, 
na rua maurício Zucato, 111, monte sião, CeP 37580-000 . Tel . 
(35) 3465-4793 .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG . aviso de 
licitação . abertura de PP 046/2019, PrC 111/19, registro de 
Preços 024/2019, tipo menor preço por item, para registro de pre-
ços para eventual e futura aquisição de material de construção - 
tintas para sinalização de trânsito para a diretoria de obras urba-
nas e rurais, far-se-á no dia 18/07/2019, 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, 
na rua maurício Zucato, 111, monte sião, CeP 37580-000 . Tel . 
(35) 3465-4793 .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIÃo/mG . aviso de 
licitação . abertura de CP 011/2019, PrC 108/19, do tipo menor 
preço empreitada global, para execução de obra Pública para 
Construção de Quadra Poliesportiva no loteamento são sebas-
tião, no bairro mococa para a diretoria de obras urbanas e rurais, 
dar-se-á no dia 06/08/2019, às 10 horas . o edital em inteiro teor 
está disponível no site oficial www .montesiao .mg .gov .br ou de 
2ª . a 6ª . Feira, das 10 às 16 horas, na rua maurício Zucato, 111, 
monte sião, CeP 37580-000 . Tel . (35) 3465-4793 .

PreFeITura muNICIPal de moNTe sIao/mG . aviso de 
licitação . abertura de CP 012/2019, PrC 109/19, do tipo maior 
oferta, para concessão de espaço público para fins de exploração 
comercial de lanchonete / cantina / sorveteria / cafeteria em Quios-
ques na Praça Prefeito antônio osvaldo bernardi ou Quiosque 
na Praça do rosário no município de monte sião, far-se-á no dia 
07/08/2019, 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, na rua maurício Zucato, 111, 
monte sião, CeP 37580-000 . Tel . (35) 3465-4793 . JosÉ PoCaI 
JÚNIor – Prefeito municipal .

9 cm -02 1245573 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE SiÃo/mG. 
extrato de Contrato Ca 190/2019, PrC 112/2019, INeX 
009/2019 . Contratante: PreFeITura do muNICIPIo de 
moNTe sIÃo . Contratada: CoNsÓrCIo INTermuNICIPal 
de saÚde dos muNICÍPIos da mICrorreGIÃo do 
mÉdIo saPuCaÍ - CIsamesP . objeto: Contratação de pres-
tação de serviço de exames médicos, consultas e procedimen-
tos, especializados para a diretoria de saúde . data: 03/07/2019 . 
Prazo: 31/12/2019 . Valor: r$ 112 .528,96 . dotação orçamentária: 
028011030200152008-339039 – Ficha: 601 . despacho: “ . . .rati-
fico o presente procedimento, autorizo a contratação como inexi-
gibilidade de licitação, nos moldes do art . 25 da lei nº . 8 .666/93, 
observando-se os quantitativos previstos no procedimento licita-
tório e o disposto no art . 26, da lei de licitações” . JosÉ PoCaI 
JÚNIor – Prefeito municipal .

3 cm -03 1245933 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTEZumA-mG  . 

Torna pública a realização do Pregão Presencial nº 023/2019 . 
obJeTo: registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços fotográ-
ficos, filmagem profissional, edição e gerenciamento das redes 
sociais (FaCebooK, INsTaGram, YouTube e WebsITe), 
para suprir necessidade de divulgação institucional nos perfis 
oficiais da Prefeitura Municipal de Montezuma - MG . Abertura 
16/07/2019 às 09h00min . edital disponível no site: www .mon-
tezuma .mg .gov .br e no setor de licitações situado à Praça José 
batista, 1 .000, Centro . Informações através do telefone: (38) 
3825 1104 e e-mail: licitação@montezuma .mg .gov .br . monte-
zuma/mG, 03 de julho de 2019 . dailton araújo morais sá – Pre-
goeiro Oficial.

3 cm -03 1245804 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NANuQuE/mG

eXTraTo do CoNTraTo - Tomada de Preços Nº 001/2019 - 
ParTes: muNICÍPIo de NaNuQue-mG X rodrIGues e 
CaIres lTda, CNPJ nº 22753588/0001-97 . objeto do contrato 
Nº 123-2019: CoNTraTaçÃo de Pessoa JurÍdICa Para 
CoNsTruçÃo de obra remaNesCeNTe de ubs TIPo 
1, No dIsTrITo de VIla GabrIel Passos . data do Con-
trato: 19/06/2019a 19/08/2019 . Valor do Contrato: r$39 .921,87 
(trinta e nove mil novecentos e vinte e um reais e oitenta e sete 
centavos) roberto de Jesus - Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de NaNuQue/mG – eXTraTo 
do CoNTraTo - Tomada de Preços Nº 002/2019 - ParTes: 
muNICÍPIo de NaNuQue-mG X rodrIGues e CaIres 
lTda, CNPJ nº 22753588/0001-97 . objeto do contrato Nº 124-
2019: CoNTraTaçÃo de Pessoa JurÍdICa Para CoNs-
TruçÃo de remaNesCeNTe de obra PÚblICa de 
ubs TIPo 1 – No baIrro VIla esPeraNça . data do Con-
trato: 19/06/2019a 16/09/2019 . Valor do Contrato: r$156 .787,26 
(Cento e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e sete reais e 
vinte seis centavos) . roberto de Jesus - Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de NaNuQue – torna público o 
Processo administrativo nº64/2019 – Pregão nº 032/2019 refe-
rente adesÃo de aTa de reGIsTro de Preços NºI, II, 
V, VI, VII, VIII IX, X, XI, - PreGÃo eleTrÔNICo Para 
reGIsTro de Preços Nº435/2018 PlaNeJameNTo sIrP 
Nº435/2018- Para aQuIsIçao de medICaçmeNToss – 
sePlaG – assIsTÊNCIa FarmaCeuTICa do esTado 
de mINas GeraIs – Nanuque- mG – 26 de junho de 2019- 
Idaura Jane Gonçalves borges – Pregoeira .

7 cm -02 1245309 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA ErA – mG.

Inexigibilidade nº 05/2019 – Ratifico a decisão da Comissão Per-
manente de licitação para a contratação da banda Jhony France, 
através da empresa Jhony France araújo Zeferino, para apresenta-
ção no baile sertanejo dos Idosos, no valor de r$ 3 .500,00 . laura 
maria Carneiro de araújo – Prefeita municipal .

2 cm -02 1245491 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG

ComuNICado
 a Comissão Permanente de licitação do município de Nova 
Lima torna público os nomes dos profissionais que participarão 
do sorteio para formação da subcomissão técnica de julgamento 
das propostas referentes à Concorrência Pública nº 008/2019, des-
tinada à contratação de agência de Publicidade, de acordo com 
as leis nº 12 .232/10 e 8 .666/93 . o sorteio público será realizado 
no dia 15/07/2019 às 10h no departamento de Contratos e licita-
ções da Prefeitura municipal de Nova lima, localizado na Praça 
bernardino de lima, 80, Centro, Nova lima - 4º andar, mem-
bros externos: Cissa Caroline Ferreira, diene Pereira de araújo e 
Carmem lúcia santiago de miranda . membros Internos: Juliana 
anacleto Ferreira, Helen rodrigues baesse, Paulo egídio Vieira 
do Carmo, lívia luiza bastos do Carmo, ana Paula souza e lud-
milla dourado amorelli . Comissão Permanente de licitação .

4 cm -03 1245774 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG

edITal de NoTIFICaçÃo
 Por este ato, fica a servidora ROSILANE APARECIDA SILVA, 
efetiva no cargo público de auxiliar de serviços Gerais, matrícula 
9 .387, NoTIFICada para reTorNo ImedIaTo às atividades 
de seu cargo, sob pena de instauração do Processo administra-
tivo disciplinar versando sobre abandono de emprego, conforme 
disposições do artigo 159 e seguintes da lei municipal nº 2 .590, 
de 01/08/2017 .

2 cm -03 1245773 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA SErrANA-mG,

 torna pública a nova data de abertura do processo licitatório nº 
68/2019, pregão presencial nº 40/2019 . objeto: Contratação de 
empresa para coordenação do trabalho social com a realização de 
seminários para capacitação e mobilização social de projetos do 
programa produtor de águas, conforme plano de trabalho, ações e 
estratégicas de execução (metodologia), planilha orçamentária e 
cronograma físico . recurso: Contrato de repasse nº 859547/2017/ 
aGÊNCIa NaCIoNal de ÁGuas – aNa/ ProGrama 
2084/CaIXa . entrega dos envelopes – dia 18 .07 .2019 às 12:30 
horas . mais informações pelo telefone 37–3226 .9011 . edital site 
www .novaserrana .mg .gov .br . Nova serrana, 03 de julho de 2019 . 
adriana martins Nogueira lima – pregoeira .

3 cm -03 1245809 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVo CruZEiro/mG - 
aVIso de lICITaçÃo – INeXIGIbIlIdade Nº 009/2019 – 
CredeNCIameNTo nº 04/2018 . o município de Novo Cru-
zeiro/mG torna público a quem possa interessar, que estará cre-
denciando pessoa física ou jurídica para apresentações de shows 
artísticos em festas no município de Novo Cruzeiro através do 
Processo administrativo nº 0048/2019, Inexigibilidade de licita-
ção nº 09/2019 . o credenciamento acontecerá a partir desta data e 
terminará em 31/12/2019, nos horários compreendidos entre 9:00 
e 17:00 horas, no setor de licitações da Prefeitura municipal de 
Novo Cruzeiro/mG, situada na av . Júlio Campos, nº 172, Centro, 
Novo Cruzeiro/mG . maiores informações e aquisição do edital e 
seus anexos no endereço supramencionado ou pelo email: licita-
coesnc@yahoo .com .br . Juliano augusto Guedes – Presidente da 
CPl .

3 cm -02 1245284 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oLHoS D’áGuA
Proc . 45/19-Inex 7/19-Creden . 7/19-Cont . de serviços de plantões 
médicos:05 a 24/7/19-8 às 16h-Julgamento:25/7/19-09:00 . 

1 cm -03 1245914 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE oLiVEirA 
– aVIso de edITal do ProCesso lICITaTÓrIo Nº 
117/2019, Tomada de Preços Nº 008/2019 – meNor 
Preço Global . objeto: construção da ponte em concreto 
armado na Comunidade bota branca, Zona rural deste muni-
cípio (rePasse VIa ProCesso Nº 59053 .001581/2018-61 
– mINIsTÉrIo da INTeGraçÃo NaCIoNal) . abertura 
em19/07/2019, às 13h00min . edital em www .oliveira .mg .gov .br/
licitacoes . oliveira, 24/06/2019 . adair sebastião de sousa, Presi-
dente da Comissão de licitações .

2 cm -03 1245721 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro FiNo – mG.
extrato de Contrato nº 083/2019 . Processo licitatório nº . 
234/2019, Tomada de Preço nº 006/2019, Contratação de empresa 
para fornecimento de módulos, vigas e guarda corpos em estru-
tura de aço asTm a-36/a-572 para ponte mista . Contratada: 
lube metal ltda . Valor: r$ 55 .198,26 (cinquenta e cinco mil 
cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) . assinatura: 
01/07/2019 . Validade: 31/12/2019 . maurício lemes de Carvalho 
– Prefeito municipal .

2 cm -02 1245492 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ouro PrETo 
torna pública susPeNsÃo do Pregão eletrônico srP nº . 
022/2019, do tipo menor preço global, de objeto aquisição de 
mobiliário escolar para educação infantil e fundamental (6º ao 9º 
ano) para atendimento das unidades escolares municipais; para 
alterações no termo de referência conforme Comunicação Interna 
4634/2019 da secretaria municipal de educação . Informações: 
(31) 3559-3301 . Fábio rodrigues braga – Pregoeiro .

2 cm -03 1245963 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAiNS – mG –
 PreGÃo PreseNCIal Nº 036/2019 . aVIso de lICITaçÃo 
- a Prefeitura municipal de Pains torna público a todos os interes-
sados a realização do Processo licitatório Nº 100/2019 . modali-
dade: Pregão Presencial Nº 36/2019 . Tipo: menor Preço por lote . 
objeto: Contratação de empresa para fornecimento de infra-estru-
tura (Palco, som, Tendas, banheiros químicos e outros) para reali-
zação das festividades do evento Cultura a Gosto nos dias 09 e 10 
de agosto de 2019 a se realizar no município de Pains - mG . aber-
tura da sessão: às 09:00 horas do dia 17 de julho de 2019 . local: 
setor de Compras e licitações, situado à Praça Tonico rabelo, 
164 – Centro – Pains/mG . Tel: (037) 3323-1285 . solange maria 
Valadão de sá, Pregoeira .

3 cm -03 1245649 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG: 
Convocação . Prefeitura municipal de Pará de minas-Convocação-
atendendo ao edital 001/18, do Processo seletivo da Prefeitura 
municipal de Pará de minas-mG, cujo resultado foi homologado 
em 05/10/2018, convocamos os candidatos abaixo para compare-
cerem no prazo de 03(três) dias úteis, a contar da publicação desta 
convocação, na Praça afonso Pena, 30, Centro, 2º andar do pré-
dio 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 contratação . o não comparecimento do 
candidato na data prevista acarretará na sua eliminação do Pro-
cesso seletivo .

Inscrição Nome do Candidato Cargo
2316634 Fabiana moreira da silva Cozinheiro - PromaF

Pará de minas, 04 de julho de 2019 . 
marcos eugênio sanches martins 

secretário municipal de Gestão Pública .
4 cm -03 1245848 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG: 
Certidão. Certifico que, após a devida publicação no Jornal Diá-
rio, Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e Diário Oficial 
dos municípios mineiros, do dia 27 de junho de 2019, os can-
didatos abaixo discriminados, aprovados(as) no Processo sele-
tivo 001/2018, devidamente convocados, decorrido o prazo para 
apresentação, NÃo ComPareCeram para tomar ciência dos 
exames e documentação necessária para sua contratação, estando, 
portanto,elImINados do referido processo .
Inscrição Nome do Candidato Cargo

2281545 elaine aparecida Galvão 
maciel orientador social - PromaF

2282158 Jacielle santos 
Nascimento

auxiliar de serviços Gerais 
- PromaF

2281538 Juliane Fernandes santos auxiliar de saúde bucal esF

2317688 rosilene de souza auxiliar de serviços Gerais 
- PromaF

dou fé . Pará de minas, 04 de julho de 2019 . 
marCos euGÊNIo saNCHes marTINs 

secretário municipal de Gestão Pública
5 cm -03 1245844 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArAGuAÇu / mG 
– eXTraTo da CHamada PÚblICa Nº 003/2019 - Pro-
Cesso lICITaTÓrIo Nº 044/2019 - objeto: Credenciamento 
de Pessoas Jurídicas e/ou Físicas interessadas em prestar servi-
ços relativos a todos os Procedimentos médicos de consultas e 
exames de apoio e diagnósticos na especialidade otorrinolarin-
gologia . Inicio para entrega dos envelopes: 03/07/2019 – Hora: 
12h00min . local: sede da Prefeitura . editais completos e con-
tratos no site www .paraguacu .mg .gov .br . esclarecimentos (35) 
3267-1032 . José Tiburcio do Prado Neto - Prefeito municipal . 
Paraguaçu, 02 de julho de 2019 .

3 cm -02 1245357 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArAGuAÇu/mG 
- eXTraTo de susPeNsÃo da Tomada de Preços Nº 
001/2019  . a Comissão de licitação de Paraguaçu, no uso de suas 
atribuições, comunica a todos os interessados que está suspensa a 
Tomada de Preços nº 001/2019, Processo nº 033/2019, devido a 
impugnação apresentada pela empresa Pontal Construtora e Pres-
tadora de serviços ltda - ePP, para que sejam feitas adequações 
ao edital . a nova data da seção pública será informada através 
dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente .edi-
tais completos no site www .paraguacu .mg .gov .br (Transparência) 
ou email: licitacao .paraguacumg@hotmail .com . esclarecimentos: 
(35) 3267-1032 . José Tiburcio do Prado Neto – Prefeito munici-
pal . Paraguaçu, 03 de julho de 2019 .

3 cm -03 1245729 - 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 320190703192329026.


