
 22 – quarTa-feira, 29 de Julho de 2020 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
CÂmArA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

eXTraTo de CoNTraTo de ComodaTo
ProCesso admINIsTraTIVo – ComodaTÁrIa: Câmara 
municipal de santa luzia/mG - CNPJ nº 22 .429 .823/0001-70 . 
ComodaNTe: TerrITorIal TraNsPorTes lTda - CNPJ 
nº 03 .889 .255/0001-45 . obJeTo: a Comodante cede à Comodatá-
ria, em regime de Comodato, um equipamento denominado Totem de 
Álcool em Gel, equipamento de higienização das mãos, pelo prazo de 
1(um) ano . santa luzia-mG, 10 de julho de 2020 . Ivo da Costa melo 
– Presidente .

3 cm -27 1379981 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo FrANCiSCo DE PAuLA/mG
– CoNCurso PÚblICo – edITal N° 

01/2019 – reTIFICaçÃo Nº 01 
- alTeraçÃo: da realização das Provas e do Cronograma . maiores 
informações, na C .m . de sÃo FraNCIsCo de Paula - Telefone: 
(37) 3332-1442 e no site da empresa organizadora - www .eloassesso-
riaeservicos .com .br .

2 cm -28 1380382 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ABAETÉ 
ProCesso 140/2020

município de abaeté/mG, localizado na Praça amador Álvares, 167, 
Centro, inscrito no CNPJ 18 .296 .632/0001-00, torna público a aber-
tura de Processo licitatório 140/2020, Pregão Presencial 39/2020, 
visando a contratação de empresa para implantação de sistema sim-
plificado de abastecimento de água (perfuração de um poço artesiano) 
conforme planilha orçamentária e projeto anexos ao edital . a entrega 
e sessão de abertura dos envelopes serão no dia 11/08/2020 às 13:00 . 
mais informações e edital poderão ser obtidas em dias úteis de 12:00 às 
18:00, tel:37-3541-5256, site www .abaete .mg .gov .br, licitacao@aba-
ete .mg .gov .br . armando Greco Filho-Prefeito municipal

3 cm -28 1380543 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AGuANiL/mG
aVIso de lICITaçÃo

Pregão Presencial 022/2020 - Tipo: menor Preço Por Item – objeto: 
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de testes rápi-
dos Covid-19 IGG/IGm . - entrega dos envelopes: dia 12 de agosto de 
2020 às 10h30min – abertura dos envelopes: dia 12 de agosto de 2020 
às 10h45min – Informações completas com a Pregoeira e equipe de 
apoio – Fone (35) 9-98314976, no horário de 09h00min as 16h00min, 
ou no e-mail: licitacao@aguanil .mg .gov .br . o edital pode ser obtido na 
íntegra no site: www .aguanil .mg .gov .br .

3 cm -28 1380328 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE áGuAS FormoSAS – mG
ProCesso lICITaTÓrIo Nº 36 - PreGÃo PreseNCIal 

srP Nº 10/2020 – aVIso de lICITaçÃo 
objeto: registro de Preços visando a eventual aquisição de materiais 
de Construção e Correlatos em atendimento aos diversos setores da 
Prefeitura municipal . - data: dia 11/08/2020, às 08:00h (oito Horas) . 
- maiores Informações e cópias do edital poderão ser obtidas junto ao 
site http://www .aguasformosas .mg .gov .br, na C .P .l . em dias úteis, no 
horário de 07:00 às 13:00 horas, pelo telefax (0xx33) 3611-1450 ou 
pelo e-mail: licita@aguasformosas .mg .gov .br - Águas Formosas, 28 de 
Julho de 2020 . - Crystian marcos batista lima – Pregoeiro .

3 cm -28 1380281 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS
- PrC 174/2020 – PreGÃo PreseNCIal 051/2020

–registro de Preços046/2020 . registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa para aquisição de lubrificantes e materiais de 
limpeza para atender os veículos da frota municipal . o município de 
alvinópolis torna pública a alteração da data da sessão de licitação que 
passa do dia 30/07/2020 para o dia 04/08/2020 . Prefeitura municipal de 
alvinópolis, rua monsenhor bicalho, 201 – CeP: 35 .950-000 . alvinó-
polis, 28 de julho de 2020 .

2 cm -28 1380384 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS
- PrC 187/2020 – PreGÃo PreseNCIal 053/2020

–registro de Preços 047/2020 . reGIsTro de Preços, a ser rea-
lizado mediante PREGÃO PRESENCIAL, que tem por finalidade a 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de grama 
tipo esmeralda, para ser afixada nas praças públicas, cemitério, parque 
municipal, logradouros públicos e demais dependências da Prefeitura 
de alvinópolis/mG,conforme solicitação da secretaria de obras Públi-
cas, secretaria de desenvolvimento e secretaria de Cultura, Turismo, 
esporte e lazer . o município de alvinópolis torna pública a altera-
ção da data da sessão de licitação que passa do dia 31/07/2020 para o 
dia 05/08/2020 . Prefeitura municipal de alvinópolis, rua monsenhor 
bicalho, 201 – CeP: 35 .950-000 . alvinópolis, 28 de julho de 2020 .

3 cm -28 1380386 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS.
ProCesso lICITaTÓrIo 194/2020 

- Tomada de Preço 011/2020 . objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para execução de obra de calçamento em bloquete e drena-
gem pluvial de via urbana, rua José Vieira linhares e rua são José, 
distrito major ezequiel, alvinópolis-mG, conforme projetos, planilha 
orçamentária de custo, memória de cálculo, memorial descritivo, cro-
nograma físico-financeiro entre outros, recurso oriundo de transferên-
cia especial, de acordo com a resolução seGoV n° 753 de 05 de maio 
de 2020, por solicitação da secretaria municipal de obras . data da ses-
são: dia: 13/08/2020 . Credenciamento: das 13:00 horas às 13:30 horas . 
abertura dos envelopes: 13:30 horas . local: sala de licitações, Pre-
feitura municipal de alvinópolis, rua monsenhor bicalho, 201 – CeP 
35 .950-000 . edital disponível no site do município . alvinópolis, 28 de 
julho de 2020 .

4 cm -28 1380424 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS
- PrC 191/2020 – PreGÃo PreseNCIal 056/2020 

– registro de Preços 050/2020 . o município de alvinópolis torna 
público a realização de registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e artigos de uso doméstico 
em atendimento às diversas secretarias e setores municipais . data da 
sessão: dia: 12/08/2020 . Credenciamento e entrega dos envelopes: das 
08:30h às 09:00h . abertura dos envelopes: às 09:00 horas, local: sala 
de licitações, Prefeitura municipal de alvinópolis, rua monsenhor 
bicalho, 201 – CeP: 35 .950-000 . edital disponível no site do municí-
pio . alvinópolis, 28 de julho de 2020 .

3 cm -28 1380422 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG
Termo de FomeNTo Nº 11/2020

objeto: repasse de recursos para complementação de plantonistas e 
aquisição de insumos para enfrentamento a pandemia do CoVId-19 
– Partes: Prefeitura x saNTa Casa de mIserICÓrdIa de are-
ado – Vigência 31/12/2020 – Pedro Francisco da silva – Prefeito .

2 cm -28 1380607 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG
Termo adITIVo

ao contrato administrativo de prestação de serviços como Professor de 
educação básica – Peb Ib Inicial . Partes: Prefeitura x aline Cristina 
monteiro roque – prorrogar a vigência do contrato até a homologação 
do concurso público, ou enquanto durar a pandemia do novo corona 
vírus, causador da Covid 19 – ass .: 29/06/2020 - Pedro Francisco da 
silva – Prefeito .

2 cm -28 1380610 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG
CoNTraTo Nº 230-20 da Tomada de Preços Nº 04-20 . 

objeto: referente à contratação de empresa especializada para execução 
de obra de engenharia de recapeamento asfáltico em cinco trechos de 
ruas da cidade de areado (ruas: brasília e travessas, Professor César 
Filho, av . José Carlos Vieira da silveira, Tiradentes, Padre antônio 
Henrique do Vale e travessas) . Partes: município x Pavidez engenharia 
ltda ., valor r$ 464 .312,63, CNPJ nº 01 .744 .153/0001-06 areado/mG, 
16-07-20 - Pedro Francisco da silva - Prefeito municipal .

Termo aditivo nº 01-20 da tomada de preços nº 02-19, referente à con-
tratação de empresa especializada para implantação asfáltica em CbuQ 
(Concreto betuminoso usinado a Quente), rede pluvial e guias extru-
sadas na rua de ligação entre os bairros são Vicente e rosário . Partes: 
município x Pavidez engenharia ltda . objeto: prorrogação do contrato 
nº 150-19, vigência: 11-07-20 até 07-11-20 - areado/mG, 03-07-20 - 
Pedro Francisco da silva - Prefeito municipal .

4 cm -28 1380383 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG
aVIso de lICITaçÃo PreGÃo Nº 13/2020- 

objeto:reGIsTro de Preços para contratação de empresa para 
transporte em ambulância tipo d, uTI móvel adulto e neonatal .data da 
abertura:11/08/2020– Terça-feira,abertura prevista para 13:00Hs . mais 
informações e edital completo junto à Prefeitura municipal de areado, 
à Praça Henrique Vieira, 25 – Centro – areado/mG, pelo telefone (35) 
3293-1333, ramal 209, pelo e-mail: compras@areado .mg .gov .brou 
pelo site www .areado .mg .gov .br

2 cm -28 1380579 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA
CoNVoCaçÃo aberTura ProPosTas

o município de ataléia/mG, por meio do seu Presidente da CPl, torna 
público para conhecimento de todos, a convocação dos representantes 
das empresas já credenciadas J Jose de maTos eIrelI e s & F da 
roCHa CoNsTruTora lTda-me, para sessão a ser realizada no 
dia 04 de julho de 2020, às 10:00 horas na sala da Comissão de licita-
ção para dar continuidade ao julgamento da licitação Tomada de Preços 
nº 001/2020, que tem como objeto contratação de empresa para exe-
cução de obra de calçamento tipo bloquete na rua Vilma Cândido de 
souza e Travessa João machado, ambas no bairro esplanada, no dis-
trito de Tipiti, município de ataléia, com fornecimento de materiais e 
mão de obra, conforme convenio nº 885793/2019/mdr/CaIXa, com 
a abertura dos envelopes de proposta de preços da(s) empresa(s) habi-
litada (s) e devolução do (s) envelope (s) da(s) empresa(s) inabilitada 
(s) . Informamos que a presença do representante legal é de fundamental 
importância para a continuidade dos fatos . CoNTaTos/ComuNICa-
çÃo: rua Governador Valadares, 112, Centro, no horário das 08:00 
horas às 14horas ou através do e-mail: licitacao@ataleia .mg .gov .br . 
ataléia/mG, 28 de julho de 2020 . Pedro rodrigues de oliveira - Pre-
sidente da CPl .

5 cm -28 1380375 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BANDEirA/mG
eXTraTos de CoNTraTos

Contrato nº 13/2020 - Pregão Presencial n°07/2020 - Processo licita-
tório n° 23/2020 . Prefeitura municipal de bandeira mG x ricardo mar-
tinho Pereira lopes & CIa ltda-me, valor: r$ 185 .343,70 (cento e 
oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e setenta centa-
vos) . objeto: eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores para 
manutenção da frota oficial do município. Vigência do contrato: 16 
de junho de 2020 a 16 de junho de 2021 . Contrato nº 52/2020 - Pre-
gão Presencial n°04/2020 - Processo licitatório n° 11/2020 . Prefeitura 
municipal de bandeira mG x Imperatriz auto Peças e serviços eireli, 
valor: r$ 23 .000,00 (vinte e três mil reais) . objeto: registro de preços 
para futura e eventual fornecimento de peças e acessórios genuínos da 
marca do veículo ou originais de fábrica . Vigência do contrato: 02 de 
julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020 . Contrato nº 53/2020 - Pre-
gão Presencial n°04/2020 - Processo licitatório n° 11/2020 . Prefeitura 
municipal de bandeira mG x Jose roberto barbosa - me, valor: r$ 
56 .000,00 (cinquenta e seis mil reais) . objeto: registro de preços para 
futura e eventual fornecimento de peças e acessórios genuínos da marca 
do veículo ou originais de fábrica . Vigência do contrato: 02 de julho de 
2020 a 31 de dezembro de 2020 . Contrato nº 54/2020 - Pregão Presen-
cial n°04/2020 - Processo licitatório n° 11/2020 . Prefeitura munici-
pal de bandeira mG x monumental maquinas e Veiculos eireli, valor: 
r$ 77 .000,00 (setenta e sete mil reais) . objeto: registro de preços para 
futura e eventual fornecimento de peças e acessórios genuínos da marca 
do veículo ou originais de fábrica . Vigência do contrato: 02 de julho de 
2020 a 31 de dezembro de 2020 . Contrato nº 55/2020 - Pregão Presen-
cial n°04/2020 - Processo licitatório n° 11/2020 . Prefeitura munici-
pal de bandeira mG x strada Centro automotivo Comercio de Peças e 
serviços ltda, valor: r$ 63 .000,00 (sessenta e três mil reais) . objeto: 
registro de preços para futura e eventual fornecimento de peças e aces-
sórios genuínos da marca do veículo ou originais de fábrica . Vigên-
cia do contrato: 02 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020 . Con-
trato nº 11/2020 - Pregão Presencial n°07/2020 - Processo licitatório 
n° 23/2020 . Prefeitura municipal de bandeira mG x r e s auto Pecas 
ltda - me, valor: r$ 144 .300,00 (cento e quarenta e quatro mil trezen-
tos reais) . objeto: eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores 
para manutenção da frota oficial do município. Vigência do contrato: 
16 de junho de 2020 a 16 de junho de 2021 . Contrato nº 10/2020 - Pre-
gão Presencial n°07/2020 - Processo licitatório n° 23/2020 . Prefeitura 
municipal de bandeira mG x Jose roberto barbosa - me, valor: r$ 
149 .388,00 (cento e quarenta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais) . 
objeto: eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores para manu-
tenção da frota oficial do município. Vigência do contrato: 16 de junho 
de 2020 a 16 de junho de 2021 . Contrato nº 60/2020 - Pregão Presen-
cial n°09/2020 - Processo licitatório n° 26/2020 . Prefeitura municipal 
de bandeira mG x Cofarminas Comercio de Produtos Farmaceuticos 
ltda, valor: r$ 100 .000,00 (cem mil reais) . objeto: aquisição de medi-
camentos para atender os usuários do sus – sistema único de saúde com 
base na tabela Cmed / anvisa . Vigência do contrato: 10 de julho de 
2020 a 31 de dezembro de 2021 . Contrato nº 61/2020 - Pregão Presen-
cial n°09/2020 - Processo licitatório n° 26/2020 . Prefeitura municipal 
de bandeira mG x minas med distribuidora de medicamentos ltda, 
valor: r$ 150 .000,00 (cento e cinquenta mil reais) . objeto: aquisição 
de medicamentos para atender os usuários do sus – sistema único de 
saúde com base na tabela Cmed / anvisa . Vigência do contrato: 10 de 
julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020 .

12 cm -28 1380585 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS 
eXTraTo de CoNTraTo

- Contrato nº 07-007/2020 . Processo nº 110/2020 – Inexigibilidade nº 
15/2020 . data da assinatura: 24/07/2020 . Vigência: 12 (doze) meses, 
com início a partir de sua assinatura . Partes: PmbC X FerNaNdo 
JosÉ PoleTTI 70005373611 . objeto: Contratação do artista plás-
tico Fernando Poletti para elaboração, criação, confecção e instalação 
das esculturas/estátuas em bronze do “barão de Cocais” e da ilustre 
cocaiense “elvira Komel”, a serem dispostas no município de barão 
de Cocais . Valor Global: r$ 145 .149,00 (cento e quarenta e cinco mil 
cento e quarenta e nove reais) .
- acordo de Cooperação Técnica nº 07-010/2020 . data da assinatura: 
21/07/2020 . Vigência: 8 (oito) meses, contados da data da sua assina-
tura . Partes: PmbC X ereNIldo QuerINo de CarValHo me . 
objeto: realização de mútua cooperação para o assentamento de meio 
fio e calçamento nas ruas Izolina Raymunda da Silva, Varginha 1, 
beco abel Cupertino e rua dos Ipês . este Termo de Cooperação não 
implica na transferência de recursos financeiros entre os partícipes para 
o desenvolvimento do presente Termo .
- Contrato nº 07-015/2020 . Processo nº 117/2020 – dispensa nº 
41/2020 . data da assinatura: 27/07/2020 . Vigência: 13/09/2020 . Par-
tes: PmbC X lÚCIa FerreIra esPÍNdola saNTos - buFFeT . 
objeto: Contratação direta de refeições acondicionadas em embalagens 
descartáveis para a população de rua que será acolhida em abrigo pro-
visório . Valor: o preço unitário será de r$ 11,50 (onze reais e cinquenta 
centavos), sendo o preço global correspondente ao valor total de r$ 
6 .900,00 (seis mil e novecentos reais) .

PreFeITura muNICIPal de barÃo de 
CoCaIs - eXTraTo de Termo adITIVo

(CoNTraTos)
- 4º Termo aditivo ao Contrato nº 02-012/2018 . data da assinatura: 
01/07/2020 . Partes: PmbC x TraNsPorTe TrÊs PorTeIras 
LTDA - ME. Objeto: O prazo contratual fica suspenso por 2 (dois) 
meses a partir do dia 01/07/2020 . as atividades serão retomadas em 
02/09/2020 e o prazo contratual encerra-se em 05/04/2021 .

8 cm -28 1380553 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS/mG
eXTraTo de aTas de reGIsTro de Preços

do Processo licitatório nº 0116/20, Pregão Presencial para registro de 
Preços nº 046/20, para contratação de empresa especializada para aqui-
sição de fórmulas enterais, orais e fórmulas infantis para atendimento a 
pacientes assistidos pela secretaria municipal de saúde, com necessi-
dade de dieta especial em decorrência de tratamentos, cirurgias e doen-
ças diversas que impossibilitam outro tipo de alimentação ou necessária 
suplementação, garantindo o suprimento das necessidades nutricionais . 
assinatura: 20/07/2020 . ata de rP 052/2020: bH med dIsTrIbuI-
dora HosPITalar lTda com valor de r$ 4 .952,00 (quatro mil 
novecentos e cinquenta e dois reais), ata de rP 053/2020: bIoHosP 
ProduTos HosPITalares s/a com valor de r$ 66 .600,00 (ses-
senta e seis mil e seiscentos reais), ata de rP 054/2020: dml dIs-
TrIbuIçÃo lTda com valor de r$ 68 .618,00 (sessenta e oito mil 
seiscentos e dezoito reais) e ata de rP 055/2020: eV ComÉrCIo 
de ProduTos alImeNTICIos eIrelI com valor de r$ 9 .840,00 
(nove mil oitocentos e quarenta reais) . as atas encontram-se disponí-
veis na íntegra no Portal do município - www .baraodecocais .mg .gov .
br - licitações - Nº do Pregão - Contratos . barão de Cocais, 27 de julho 
de 2020 . Joseane batista de almeida santos - secretária municipal de 
saúde .

5 cm -27 1380122 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS, 
aberTura do ProCesso de QualIFICaçÃo de 

orGaNIZações soCIaIs de saÚde No ÂmbITo do 
muNICÍPIo de barÃo de CoCaIs – mG Nº 001/2020,

visando a qualificação de Pessoas Jurídicas de Direito Privado, sem fins 
lucrativos, como orGaNIZaçÃo soCIal de sÁude – oss, para 
habilitação em eventual e futura operacionalização da gestão e execu-
ção das ações e serviços de saúde no âmbito do município de barão 
de Cocais, estado de minas Gerais, conforme condições constantes 
neste instrumento . Protocolo dos envelopes contendo documentos: 
até 12h00min do dia 28/08/2020, na secretaria municipal de saúde, 
situada à rua antônio soeiro, n º 215, bairro Vila regina em barão 
de Cocais/mG . abertura dos envelopes entregues até 28/08/2020 será: 
31/08/2020, às 08 hs, no mesmo local . o edital na íntegra estará dis-
ponível no site do município - www .baraodecocais .mg .gov .br . Jose-
ane batista almeida santos – secretária municipal de saúde . barão de 
Cocais 28 de Julho de 2020 .

4 cm -28 1380606 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS
aberTura do ProCesso lICITaTÓrIo Nº 0132/2020,

Pregão Presencial para registro de Preços Nº 052/2020 do tipo menor 
preço por Item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para aquisição de mantas geotêxteis para utilização na filtragem, drena-
gem, separação, reforço e proteção das obras de infraestrutura no muni-
cípio, em atendimento aos diversos serviços da secretaria municipal de 
obras e saneamento, com o valor estimado de r$ 17 .279,00 (dezessete 
mil duzentos e setenta e nove reais) .licitação de participação exclusiva 
para me e ePP, nos termos do art . 48, Inc . I, da lC Nº 123/2006 .sessão 
Pública dia: 18/08/2020,às 09h00min, na sala do Pregão Presencial . 
barão de Cocais, 28 de julho de 2020 . douglas aleixo Pena - secretá-
rio municipal de obras e saneamento . o edital estará disponível no site 
do município, www .baraodecocais .mg .gov .br - Transparência - licita-
ções - Nº do Pregão .

4 cm -28 1380541 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Bom DESPACHo
– rePublICaçÃo de edITal – Pe srP 35/20: 

serviços de transporte de passageiros em van, micro-ônibus e ônibus . 
sessão: 11/8/20, às 14h . edital: www .bomdespacho .mg .gov .br/licitacao 
e www .portaldecompraspublicas .com .br . Info: (37) 99106-3812 ou lici-
tacao@pmbd .mg .gov .br . bertolino Neto, Prefeito .

2 cm -28 1380415 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS 
eXTraTo do CoNTraTo do ProCesso Nº 046/2019 

dispensa nº 019/2019 . Celebrado com a sra . HeleN VIaNa PorTo, 
CPF nº 066 .132 .126-60, FausTINo rodrIGues da sIlVa, CPF nº 
023 .118 .038-16, CarluCIo aPareCIdo FraNCIsCo Torres, 
CPF nº 569 .331 .006-00 e o sr . leoNardo saNTaNa Gomes, 
CPF nº 075 .807 .476-00 . objeto: locação de imóveis . Valor Global r$ 
42 .000,00 . Vigência 06/05/2020 a 05/05/2020 .

2 cm -28 1380259 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS
- eXTraTo da aTa do ProCesso Nº 028/2020 

Pregão Presencial nº 014/2020 . Celebrado com a empresa mer-
CadÃo do ProduTor de JaNuÁrIa eIrelI-me, CNPJ 
nº 17 .238 .122/0001-13, a empresa marCelo CaNeIro lTda-
ePP, CNPJ nº 02 .843 .124/0001-64 e a empresaNaTÁlIa dIsTrI-
buIdora lTda, CNPJ nº 04 .930 .131/0001-29 . objeto: aquisi-
ção de materiais de limpeza e utensílios domésticos . Valor Global r$ 
119 .357,75 . Vigência 16/04/2020 a 15/04/2021 .

2 cm -28 1380241 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuriTiZEiro/mG,
ProCesso lICITaTÓrIo Nº . 044/2020 

PreGÃo eleTrÔNICo 001/2020,
torna público a todos que se interessarem que fará realizar o pregão 
eletrônico no dia 10/08/2020, às 08:00hrs, e a partir do dia 29/07/2020 
às 9:50 até o dia 10/08/2020 às 07:30 no www .portaldecompraspubli-
cas .com .br será recebido as propostas . objeto:aquisição de um cami-
nhão caçamba basculante 6x4 novo, com recursos do convenio mapa 
nº 892777/2019,maiores Informações poderão ser obtidas no site da 
prefeitura: buritizeiro .mg .gov .br/edital ou pelo e-mail:licitar@buriti-
zeiro .mg .gov .br

3 cm -28 1380625 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuriTiZEiro/mG, 
ProCesso lICITaTÓrIo Nº . 041/2020 

PreGÃo PreseNCIal 017/2020,
objeto:registro de preços para futura e eventual aquisição de mate-
rial de limpeza e produtos de higiene para as secretarias do municipio, 
FoI reVoGado .maiores Informações poderão ser obtidas no site 
da prefeitura: buritizeiro .mg .gov .br/edital ou pelo e-mail:licitar@buri-
tizeiro .mg .gov .br

2 cm -27 1380130 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DA CAmPANHA – mG
- edITal - TorNa PÚblICo o edITal N° 

44/2020 - ProCesso Nº 00061/2020
– modalidade: Concorrência nº 00006/2020 – objeto: contratação de 
empresa sob o regime de execução por preço global com aplicação 
total de mão-de-obra e materiais destinados a ampliação das salas da 
escola municipal Professora benedita roquim - Campanha –mG - 
recurso próprio - data de abertura : 04/09/2020 às 14:00 horas – dot . 0
2 .06 .03 .10 .302 .1316 .3 .022 .4490 .51 .00 – red . 266  . Valor estimado r$ 
274 .862,93 (duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e 
dois reais e noventa e três centavos) - site: www .campanha .mg .gov .br 
ou rua dr . brandão n° 59 – Centro – Campanha – mG, Cep 37400-000 
– Fone: (35) 3261-1059 –silvano d .silveira – Presidente C .P .l .

3 cm -28 1380389 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPESTrE/mG
ProCesso lICITaTÓrIo 059/2020 – 

adesÃo CaroNa 007/2020 
Nota de Intenção: manifesta a intenção de realizar adesão Carona 
007/2020, à Ata de Registro de Preços da Empresa Maria Efigênia Frei-
tas de Carvalho me, oriunda do Processo licitatório nº 010/2020, edi-
tal nº 010/2020, Pregão Presencial nº 010/2020 – registro de Preços nº 
010/2020, através da associação dos municípios da microrregião do 
alto rio Pardo – amarP, pelo período de até 12 (doze) meses, através 
da associação dos municípios da microrregião do alto rio Pardo – 
amarP . Valor estimado para contratação: r$ 21 .000,00 (vinte um mil 
reais), sendo realizado no total 200 (duzentas) castrações, com valor 
unitário de r$105,00 (cento e cinco reais) . Nivaldo donizete muniz_ 
Prefeito municipal

3 cm -28 1380584 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG
aVIso de adJudICaçÃo e HomoloGaçÃo

Pe nº 012/2020 . objeto: aquisição de 01 (um) caminhão 0 km, ano/
modelo no mínimo 2020/2020, motor diesel no mínimo 165 CV e 01 
(um) equipamento para desobstrução e limpeza de ramais e redes cole-
toras de esgoto p/ atender as necessidades da secretaria m . de obras 
e serviços Públicos . Fica adjudicado e homologado o objeto a favor 
das empresas vencedoras: deva Veículos ltda vencedora do item 02 
no valor de r$ 182 .000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) e Pro-
minas brasil equipamentos ltda vencedora do item 01 no valor de 
r$ 233 .000,00 (duzentos e trinta e três mil reais) . Capinópolis-mG, 
28/07/2020, Cleidimar Zanotto – Prefeito municipal .

3 cm -28 1380492 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArAi
eXTraTo Termo adITIVo ao CoNTraTo de 

PresTaçÃo de serVIço N .º 141/2020
Processo licitatório n .º 092/2020 - Tomada de Preço n .º 011/2020 – 
Contratante: Prefeitura municipal de Caraí/mG – Contratada: Fer-
raZ eNGeNHarIa lTda-me – CNPJ . 22 .226 .566/0001-79 . 
objeto: Termo aditivo de valor do contrato de execução de serviços de 
nº 141/2020, no valor de r$ 9 .064,41 (nove mil sessenta e quatro reais e 
quarenta e um centavos), com fundamento no artigo 65, inciso I, alíneas 
“a” e “b” da lei nº 8 .666/1993 e suas alterações, cujo objeto versa sobre 
a revitalização de praça publica - rua esplendor – distrito ribeirão de 
santana, município de Caraí/mG . data da assinatura 24 de julho de 
2020 . ass . Heber Gomes Neiva – Prefeito municipal – Contratante e a 
empresa FerraZ eNGeNHarIa lTda-me – Contratada .

3 cm -27 1379762 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArmo Do CAJuru 
aVIso de lICITaçÃo 

Pl Nº . 172/20 - TP Nº . 08/20  . objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para execução de pavimentação asfáltica em vias públicas do 
município de Carmo do Cajuru, visando o atendimento do Contrato 
de repasse nº 891387/2019  . entrega e abertura dos envelopes: dia 
17/08/20 às 13h00min  . Info tel (037) 3244-0704 e-mail contratos@
carmodocajuru .mg .gov .br .

2 cm -28 1380616 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArmo Do CAJuru 
aVIso de lICITaçÃo - Pl Nº . 171/20 - PP Nº . 49/20

objeto: aquisição de 01 (um) veículo novo 0 Km, 05 lugares, contem-
plado através da resolução ses/mG nº 6 .821 de 30 de agosto de 2018, 
em atendimento a secretaria municipal de saúde . Credenciamento, 
entrega e abertura dos envelopes: dia 11/08/20 às 09h00min . Info tel . 
(037) 3244-0704 e-mail contratos@carmodocajuru .mg .gov .br .

2 cm -28 1380285 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo
Do mATo DENTro/mG

aVIso de reTIFICaçÃo - PreGÃo PreseNCIal Nº 018/2020 .
o município de Conceição do mato dentro/mG torna público a 
reTIFICaçÃo do Processo licitatório nº 077/2020 – tipo meNor 
Preço Por ITem; cujo objeto é a confecção de uniformes (sob 
medida) e aquisição de acessórios para Guarda municipal, do municí-
pio de Conceição do Mato Dentro/MG, segundo especificações cons-
tantes no Termo de referência – anexo I do edital n° 077/2020 . dia da 
abertura: 11 de agosto de 2020 às 09h00min . maiores informações pelo 
telefone (31) 3868-2398 - Edital Retificado disponível no site oficial do 
município – www .cmd .mg .gov .br . renata maria Vidigal Guimarães – 
secretária municipal de administração .

PreFeITura muNICIPal de CoNCeIçÃo
do maTo deNTro/mG

aVIso de reTIFICaçÃo - PreGÃo PreseNCIal Nº 030/2020 .
o município de Conceição do mato dentro/mG torna público a 
reTIFICaçÃo do Processo licitatório nº 148/2020 – tipo maIor 
desCoNTo Por loTe, sob forma de ata de registro de preço n° 
019/2020; cujo objeto é a futura e eventual aquisição de medicamentos, 
por maior desconto percentual sobre a tabela Cmed/aNVIsa, para 
atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, do municí-
pio de Conceição do Mato Dentro/MG, conforme especificações conti-
das no Termo de referência anexo do edital n° 148/2020 . dia da aber-
tura: 10 de agosto de 2020 às 09h00min . maiores informações pelo 
telefone (31) 3868-2398 - Edital Retificado disponível no site oficial do 
município – www .cmd .mg .gov .br . renata maria Vidigal Guimarães – 
secretária municipal de administração .

6 cm -27 1380158 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo 
Do mATo DENTro/mG
aVIso de reVoGaçÃo

CoNCorrÊNCIa Nº 002/2020 . o município de Conceição do mato 
dentro/mG torna pública a reVoGaçÃo do Processo nº 058/2020 
– Concorrência Nº 002/2020, tipo melHor Preço Global; cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada de engenharia civil para 
execução de serviços de restauro da escola estadual daniel de Carva-
lho, do município de Conceição do mato dentro/mG . maiores infor-
mações pelo telefone (31) 3868-2398 . renata maria Vidigal Guimarães 
– secretária municipal de administração e recursos Humanos .

3 cm -28 1380286 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃoDo mATo DENTro/mG

aVIso de lICITaçÃo
PreGÃo PreseNCIal Nº 035/2020 - arP Nº 021/2020 . o municí-
pio de Conceição do mato dentro/mG torna público que realizará Pro-
cesso licitatório nº 172/2020, tipo meNor Preço Por ITem; cujo 
objeto é o registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para futura e 
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de trans-
porte intermunicipal de insumos, calcários e sementes agrícolas, para 
atender as necessidades da secretaria municipal de desenvolvimento 
rural, do município de Conceição do mato dentro/mG, conforme 
especificado no Termo de Referência, anexo I do Edital n° 172/2020. 
dia da abertura: 19 de agosto de 2020 às 09h00min . maiores informa-
ções pelo telefone (31) 3868-2398 - Edital disponível no site oficial do 
município – www .cmd .mg .gov .br . renata maria Vidigal Guimarães – 
secretária municipal de administração e recursos Humanos .

4 cm -28 1380338 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo Do PArá/mG
Pl Nº 27/2020-TP Nº 06/2020

obj: Contratação de empresa para prestação de serviços de recape-
amento asfáltico de 2 .477,97 m2 em CbuQ e execução de 769,60 
metros lineares de sarjeta nas ruas João Cândido de lacerda, Zaca-
rias batista e dr . Isauro epifânio Pereira para atender ao convênio nº 
1301000880/2020- município de Conceição do Pará – mG-entrega dos 
envelopes dia 13/08/2020, às 09:00 hrs . Informações pelo telefone (37) 
3276-1391 - edital pelo site www .conceicaodopara .mg .gov .br . lucré-
cia dias miranda – Presidente da CPl .

3 cm -28 1380501 - 1
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