
minas gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 29 de agosTo de 2020 – 7 
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAPoNGA/mG,

 PreGÃo PreseNCIal Nº 041/2020 . 
Torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial nº 041/2020, Processo licitatório nº 115/2020, na data de 
15/09/2020, às 09h00min, objetivando a contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção e limpeza de estradas vicinais 
dentre outros logradouros, tudo em conformidade com o anexo I . Infor-
mações no setor de licitações da Prefeitura municipal, situado na sede 
da Prefeitura municipal, na Praça manoel romualdo de lima, nº 221, 
Centro, araponga/mG, ou por telefone . (31) 3894-1100 . araponga/
mG, 28/08/2020 .

3 cm -28 1392719 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG
 Termo adITIVo Nº 06-20 da Tomada de Preços Nº 01-18, 
referente à contratação de empresa para execução de obra de ilumi-
nação com energia solar fotovoltaica do trevo principal deste municí-
pio, localizado na rodovia mG-184, Km 56, em conformidade com o 
convênio nº 1491001449/2017 firmado entre este município e a Secre-
taria de estado de Governo (seGoV) . Partes: município x CoNs-
TruTora eFerCoN eIrelI - ePP . objeto: reajustar o valor com 
percentual de 22,22% o contrato nº 252-18 no valor de r$ 88 .084,32, 
totalizando do valor de r$ 484 .503,41, ass .: 24-08-20 - Pedro Francisco 
da silva - Prefeito municipal .
Contrato nº 236-20 da dispensa nº 27-20 . objeto: contratação de 
empresa especializada para construção de 20 carneiros no Cemitério 
Parque municipal . Partes: município x Crl edIFICações eIrelI 
no valor r$ 15 .825,60, ass .: 24-08-20 e vigência: 31-12-20 - Pedro 
Francisco da silva - Prefeito municipal . 

4 cm -28 1392548 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG 
CoNTraTo Nº 235/2020 do ComPra dIreTa Nº 062/2020, 

ref . aquisição de tintas e equipamentos para pintura para conserva-
ção das instalações municipais,: Partes: Prefeitura x JoÃo Paulo 
deoTTI dos saNTos & CIa . lTda . – me no valor de r$ 
16 .458,70 ass: 21/08/2020 com vigência até 31/12/2020 - Pedro Fran-
cisco da silva – Prefeito .

2 cm -27 1392273 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA
 – aVIso CredeNCIameNTo 003/2020

 - o município de ataléia torna público para o conhecimento de todos 
os interessados que no período de 31/08/2020 à 15/09/2020 no horário 
das 08:00 às 14:00 horas, no prédio sede da Prefeitura municipal de 
ataléia/mG, estará realizando o credenciamento de nº 003/2020, para 
contratação de profissionais especializados na área da saúde. Edital e 
informações encontram-se à disposição dos interessados na sala de lici-
tações localizada na rua Governador Valadares, nº 112, Centro, e-mail: 
licitacao@ataleia .mg .gov .br, no horário de 08:00 às 14:00 horas . ata-
léia/mG, 28 de agosto de 2020 . Pedro rodrigues de oliveira – Presi-
dente CPl .
 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
018/2020 – será realizado no dia 15/09/2020, às 09:30 horas, o Pregão 
Presencial nº 018/2020 – objeto: registro de preços para futuro e even-
tual fornecimento de material hospitalar . edital e informações encon-
tram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada na 
rua Governador Valadares, nº 112, Centro, e-mail: licitação@ataleia .
mg .gov .br, nos dias úteis, nos horários de 08:00 às 14:00 horas . ataléia/
mG, 28 de agosto de 2020 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

5 cm -28 1392447 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELA ViSTA DE miNAS
 – eXTraTo de 1º Termo adITIVo ao CoNTraTo Nº 36/2020 
com a KC abreu azevedo Castro – me CNPJ n° 24 .295 .837/0001-73, 
no percentual aproximado de 24,66 %, para complemento da obra . 
Wilber José de souza - Prefeito municipal

1 cm -28 1392545 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE:
 aVIso de lICITaçÃo: 

Pregão presencial no sistema registro de preços n°051/2020, PrC n° 
0101/2020, data de abertura: 14/09/2020, horário: 7h15min . objeto: 
registro de preços para aquisição de materiais de informática para aten-
der diversas secretarias do município, conforme anexo I . Cópia do edi-
tal na avenida Tocantins, n°57, Centro, (sala de licitação) ou no site 
www.belovale.mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacaopmbelovale@gmail.
com .

belo Vale aos vinte oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte .
 José lapa dos santos
 Prefeito municipal

3 cm -28 1392380 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BiAS ForTES/mG 
aVIso de adesÃo - ProCesso lICITaTÓrIo Nº 035/2020

adesÃo reGIsTro de Preço 001/2020 . a Prefeitura municipal 
de bIas ForTes/mG torna pública a adesão da ata de registro de 
Preço como Órgão Participante a arP nº 001/2020 Pregão eletrônico 
11/2019, que tem como órgão gerenciador o Fundo Nacional de desen-
volvimento da educação – FNde, para a contratação de empresa para 
fornecimento de Ônibus rural escolar - ore Zero (4X4), conforme 
aditivo de Termo de Compromisso Par Nº 202001699-4 pactuado 
entre este município de bias Fortes e o Fundo Nacional de desen-
volvimento da educação – FNde . a presente adesão será regida pela 
lei Federal 8 .666/93 e suas alterações posteriores, bem como por leis 
específicas relacionadas ao objeto desta licitação e demais condições 
fixadas. BIAS FORTES, 26 de agosto de 2020. Mirian de Almeida 
ribeiro .

4 cm -27 1392276 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BiCAS
ProCesso Nº 127/2020 . modalIdade 

PreGÃo PreseNCIal Nº 61/2020
“Tipo menor Preço por item”, no sistema registro de Preços . encon-
tra-se aberto no departamento de licitações da Prefeitura municipal 
de bicas, o edital referente a serviço de locação de máquina retroes-
cavadeira por hora trabalhada para atender as demandas dos serviços 
solicitados pelas secretarias . a sessão será realizada no dia 11/09/2020, 
às 13h00min . os interessados poderão obter cópia do edital na Praça 
raul soares, nº 20, na cidade de bicas ou acessar o endereço eletrônico 
http://www.bicas.mg.gov.br. Departamento de Licitações.
Processo nº 128/2020 . modalidade Tomada de Preços nº 08/2020, 
“Tipo menor Preço, regime de execução - empreitada por preço glo-
bal” . encontra-se aberto no departamento de licitações da Prefei-
tura municipal de bicas, o edital referente a Contratação de sociedade 
empresária para prestação de serviços de engenharia elétrica, hidráulica 
e reforma para a escola municipal Coronel Joaquim José de souza . a 
sessão será realizada no dia 14/09/2020, às 14h00min . os interessados 
poderão obter cópia do edital na Praça raul soares, nº 20, na cidade 
de Bicas ou acessar o endereço eletrônico http://www.bicas.mg.gov.br. 
Gustavo Pena mazzoco, Presidente da CPl

5 cm -28 1392524 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/mG. 
aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal Nº 75/2020,

 tipo menor Preço por Item . objeto: registro de preços para forneci-
mento, instalação ou substituição futura e parcelada de janelas e portas 
tipo blindex, vidros em portas, janelas e esquadrias prediais, de acordo 
com as necessidades desta municipalidade . abertura: 10/09/2020 - 
10h00min. Edital no Site: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes. 
Informações: (35) 3851-0314 .

2 cm -28 1392579 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmACHo/mG
PreGÃo Nº 12/2020

eXTraTo de CoNTraTo admINIsTraTIVo . Contratante: 
município de Camacho/mG, CNPJ: 18 .308 .726/0001-51 . Con-
tratada: Quasar brasil Instrumentos musicais eireli - ePP, CNPJ: 
28 .453 .974/0001-40 . objeto: aquisição de Instrumentos musicais, 
Convênio 1271000632/2020 . Processo nº 26/2020 - Pregão nº 12/2020 . 
assinatura do Contrato: 28/08/2020 . Vigência: 31/12/2020 . Valor: r$ 
35 .120,00 (Trinta e cinco mil cento e vinte reais) . Camacho/mG, 28 de 
agosto de 2020 . bruno lamounier Furtado - Prefeito municipal .

3 cm -28 1392564 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmANDuCAiA – mG
aVIso de lICITaçÃo: PrC .258/20

- - Pregão Presencial – nº 113/20- Tipo: menor Preço unitário – objeto: 
aquisição de Teste rápido - CoVId-19 . abertura dia 04/09/2020 ás 
09h00 . obs .: Informações e retirada da integra do edital na Prefeitura; 
horário comercial no setor de Licitações ou www.camanducaia.gov.br; 

2 cm -28 1392699 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE-mG 
eXTraTo de resulTado de JulGameNTo 

PreGÃo PreseNCIal - edITal - Nº 32/2020 - aVIso : o muni-
cípio de Campina Verde – mG, torna público para conhecimento dos 
interessados, o extrato de resultado de Julgamento – Procedimento 
licitatório – Pregão Presencial 32/2020 – Processo: 0009169/2020 . 
objeto: Contratação de empresa especializada para execução de servi-
ços de pintura de sinalização horizontal de trânsito, incluindo mão de 
obra e fornecimento de material, na sede do município e no distrito de 
Honorópolis, nos quantitativos, especificações e demais informações 
constantes do edital e seus anexos . empresas Participantes/valor global 
da proposta/: 1) Tecno sinalização lTda, CNPJ: 27 .384 .158/0001-69, 
Valor Global: r$ 150 .160,00 – 1º lugar – proposta vencedora . 2) Idca 
Prestação de serviços lTda,CNPJ: 34 .668029/0001-68, Valor Global: 
r$ r$ 150 .180,00 – 2º lugar . Não houve por parte das empresas inten-
ção de interpor recursos . 27/08/2020 – rodrigo Carneiro de oliveira – 
Presidente substituto da CPl .

4 cm -28 1392746 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE-mG
 - PreGÃo PreseNCIal- edITal -Nº 33/2020

 - aVIso: o município de Campina Verde – mG, torna público para 
conhecimento dos interessados, o Pregão Presencial – edital nº 33/2020 
– Processo 0009232/2020 – objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços técnicos para regularização fundiária 
de aproximadamente 500 (Quinhentos) imóveis em bairros e assenta-
mentos irregulares na sede do município e no distrito de Honorópolis, 
utilizando os instrumento previstos na legislação aplicável-reurb, em 
todas as suas modalidades, prevista na lei federal nº 13 .465, de 11 de 
julho de 2017, compreendendo medidas técnicas, administrativas, jurí-
dicas e sociais necessárias à entrega do título de domínio dos imóveis e 
demais especificações e condições previstas neste edital e seus anexos. 
data/horário/local para credenciamento, entrega de envelopes de pro-
postas e documentos de habilitação: 10/09/2020 / 14:00 horas/ sede do 
município à rua 30 nº 296, bairro medalha milagrosa – CeP: 38270-
000 – Campina Verde - mG . disponibilidade do edital completo no site: 
www.campinaverde.mg.gov.br através do link Licitações e Pregões. 
Informações pessoalmente no endereço acima ou pelo telefone (34) 
3412-9101 ou e-mail: licitacao@campinaverde .mg .gov .br - rodrigo 
Carneiro de oliveira – Pregoeiro .

5 cm -28 1392441 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPo AZuL/mG. 
PreGÃo PreseNCIal Nº 025/2020 . 

objeto:Contratação de me, ePP ou equiparadas para fornecimento de 
carnes e embutidos . sessão: dia 14/09/2020 . menor Valor Item . Horá-
rio: 09:00 horas. Informações, site: http://www.campoazul.mg.gov.br. 
Alexandra Ramos Almeida - Pregoeira Oficial.

2 cm -28 1392563 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiToLio/mG
 - PreGÃo PreseNCIal Nº 45/2020,

 inscrito no CNPJ sob o nº . 16 .726 .028/0001-40, torna público através 
do sr . Prefeito, José eduardo Terra Vallory, que se acha aberto o Proce-
dimento licitatório nº 123/2020, do tipo menor preço item, objetivando 
a aQuIsIçÃo de VeICulo 0 Km, NoVo, 1 .4 . a abertura da sessão 
será às 09:00 horas do dia 17/09/2020, quando serão recebidos os enve-
lopes (documentação e proposta comercial) e credenciados os repre-
sentantes das empresas licitantes . os interessados deverão entrar em 
contato com o Setor de Licitações no telefone (37)33730300 ou www.
capitolio .mg .gov .br . Prefeito municipal .

3 cm -28 1392701 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArrANCAS/mG - 
Tomada de Preços Nº 007/2020 - ProCesso Nº 044/2020 . 

objeto: execução de obra de perfuração e instalação de 02 (dois) poços 
artesianos no município de Carrancas: bairro bela VistaeloCalI-
dade esTaçÃo de CarraNCas– a uma distância de 17 Km da 
sede do município de Carrancas (estrada de Terra) . Tipo: empreitada 
por menor Preço Global, com recursos próprios . o edital completo no 
site www.carrancas.mg.gov.br ou junto a Prefeitura Municipal. Mais 
informações pelo e-mail licitacao@carrancas .mg .gov .br ou pelo tele-
fone (35) 3327-1107 . a abertura das propostas comerciais está prevista 
para o dia 17/09/2020, às 09 horas, no setor de licitações da Prefeitura 
municipal de Carrancas .

PreFeITura muNICIPal de CarraNCas/mG – segundo 
Termo aditivo ao contrato nº 026/2020, com a empresa aNToNIo 
marCo NasCImeNTo-me, objeto: Prorrogação do prazo de vigên-
cia . data: 13/08/2020 .

4 cm -28 1392613 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CATAGuASES/mG. 
aVIso de susPeNsÃo - ProCesso lICITaTÓrIo Nº 

141/2019 - CoNCorrÊNCIa PÚblICa Nº 006/2019 . 
obJeTo: destinada à Contratação de Concessão de empresa especia-
lizada na Prestação de serviços de Instalação e suporte Técnico ope-
racional do sistema de Gestão de margem Consignável com desconto 
em Folha de Pagamento . o município de Cataguases através da Pre-
feitura municipal de Cataguases, torna público aos interessados e em 
especial aos que retiraram o edital da licitação em epígrafe, que o cer-
tame licitatório está susPeNso, para adequações no edital devido a 
impugnação acatada pela Comissão Permanente de licitação . Qualquer 
dúvida entrar em contato pelo tel: (32) 3422-1066, ramal 214, 219 e 
241 ou através do e-mail: licitacao@cataguases .mg .gov .br . Cataguases, 
28 de agosto de 2020 .

3 cm -28 1392628 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CATAS ALTAS
erraTa ao CredeNCIameNTo Nº 03/2020

o muNICÍPIo de CaTas alTas/mG, torna público aos interessa-
dos a errata ao edital de Credenciamento nº 03/2020 – Inexigibilidade 
de licitação nº 014/2020-Processo autuado nº 307/ 2020, visando o 
credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de ser-
viços de caminhão-pipa no município . a referida errata encontra-se 
disponível no site: http://portaltransparencia .catasaltas . mg .gov .br/lici-
tacoes . mais informações via e-mail: cpl@catasaltas . mg .gov .br . Tele-
fone: 31-3832-7113 .

Catas altas/mG, 27 de agosto de 2020 .
José alves Parreira – Prefeito .

3 cm -28 1392490 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAXAmBu - mG 
HomoloGaçÃo . reFerÊNCIa: 
ProC . Nº 66/2020, TP Nº 10/2020 . 

objeto: Contratação de empresa para reforma de escola municipal 
monsenhor João de deus . Homologado e adjudicado para antônio 
Carlos & Cia ltda . Valor: r$ 242 .682,73 Caxambu-mG, 28/08/2020 . 
diogo Curi Hauegen/Prefeito municipal .

2 cm -28 1392687 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CorAÇÃo DE JESuS
PP Nº54/2020

objeto: registro de preços para aquisição de ePI`s destinados a ten-
der as necessidades das diversas secretariais deste município . Horário/
data: 07:30:00 de Terça-feira, 15 de setembro de 2020 . edital dispo-
nível no site www.coracaodejesus.mg.gov.br ou e-mail: licitacoracao@
yahoo .com .br . maiores informações através do telefone: (38)3228-
2282 . eguimércio antunes evangelista – Pregoeiro

2 cm -27 1392179 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL FABriCiANo/mG. 
ProCesso lICITaTÓrIo Nº 148/2020 - dIsPeNsa de 

lICITaçÃo Nº 054/2020 . edITal resumIdo . 
objeto: contratação das empresas mINas Vale dIsTrIbuIdora 
de alImeNToseIrelI, dIPlal – desCarTÁVeIs e Produ-
Tos de lImPeZa lTda e lICITar ComerCIo e serVIços 
lTda para fornecimento de materiais de limpeza para atendimento 
à secretaria municipal de saúde, no valor global de r$ 79 .872,40 
(setenta e nove mil oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centa-
vos) . sendo o valor de r$ 65 .844,40 (sessenta e cinco mil oitocentos e 
quarenta e quatro reais e quarenta centavos) da empresa mINas Vale 
dIsTrIbuIdora de alImeNToseIrelI referentes aos itens 01, 
02, 03, 06 e 07; o valor de r$ 8 .400,00 (oito mil e quatrocentos reais) 
empresa lICITar ComerCIo e serVIços lTda referente ao 
item 04 edIPlal – desCarTÁVeIs e ProduTos de lImPeZa 
lTda ao valor global de r$ 5 .628,00 (cinco mil seiscentos e vinte e 
oito reais) referente ao item 05, tendo como fonte de receita recurso de 
Transferência de recursos do sistema Único de saúde – bloco Custeio 
– Coronavirus (CoVId - 19), Transferências de recursos do Fundo 
estadual de saúde, outras Transferências de recursos do sus – Coro-
navirus (CoVId – 19) nos termos do art . 24, Inciso IV da lei Federal 
nº 8 .666/93 e art . 4º da lei Federal nº 13 .979/20 e art 4º - a e b, incisos 
II e III da medida Provisória 926, de 20 de março de 2020, com suas 
alterações posteriores . Coronel Fabriciano/mG, 28 de agosto de 2020 . 
Jose Pereira . Presidente da CPl .

6 cm -28 1392596 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL FABriCiANo/mG: 
dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº 056/2020 - 
ProCesso lICITaTÓrIo Nº 149/2020 .

 edITal resumIdo . objeto: Contratação da empresa lab shopping 
diagnostica ltda para aquisição de kits de teste rápido para diagnos-
tico de CoVId-19, para fortalecer o enfrentamento da emergência de 
saúde publica de importância internacional decorrente do coronavirus 
(CoVId-19), em atendimento a Gestão do sistema Único de assis-
tência social, ao valor global de r$ 21 .600,00 (vinte e um mil e seis-
centos reais) utilização de fontes de recursos extraordinário 129 do 
Fundo municipal de assistência social – Fmas/ ações do CoVId no 
suas – para acolhimento portaria nº 369/2020 do ministério da Cida-
dania, nos termos do art . 24, Inciso IV da lei Federal nº 8 .666/93 e 
art . 4° da lei Federal nº 13 .979/20, com suas alterações posteriores . 
Coronel Fabriciano/mG, 28 de agosto de 2020 . Jose Pereira . Presidente 
da CPl .

4 cm -28 1392779 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTALiA
ProC . lICITaTÓrIo Nº 027/2020, PreGÃo 

PreseNCIal Nº 009/2020
 registro de Preço nº 007/2020 . objeto: eventual e futura aquisição de 
produtos diversos de padaria para atender as secretarias municipais de 
Cristália/MG, conforme especificações constantes do edital. Credencia-
mento: 16/09/2020, a partir das 09h . 
Proc . licitatório nº 028/2020, Pregão Presencial nº 010/2020, registro 
de Preço nº 008/2020 . objeto: eventual e futura aquisição de óleo lubri-
ficante, aditivo, graxa e materiais diversos de limpeza para veículos 
automotores, para atender a manutenção dos veículos da frota perten-
centes ao município de do município de Cristália/mG . Credenciamento: 
17/09/20, a partir das 09h. Site: www.cristalia.mg.gov.br Cristália/MG, 
28 de agosto de 2020 . Pregoeiro: edilson braz de sousa .

3 cm -28 1392668 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DATAS
eXTraTo de adITIVo

PreFeITura muNICIPal de daTas, 1º Termo aditivo ao Con-
trato de Concessão, celebrado entre o município de datas e a empresa 
dINIZ PINTo da sIlVa-me . Processo nº 025/2010 – Concorrência 
Pública n° 001/2010; objeto: Prorrogação do prazo de vigência do con-
trato de concessão da linha de transporte coletivo municipal de passa-
geiros do distrito de Tombadouro até a sede do município de datas, por 
um período de 10 (dez) anos . Concedente: município de datas . Con-
cessionária: diniz Pinto da silva-me . data de assinatura: 14/08/2020 . 
Gonçalo Valdivino Pereira – Prefeito municipal .

 PreFeITura muNICIPal de daTas
aVIso de lICITaçÃo

PreFeITura muNICIPal de daTas,Tomada de Preços 004/2020 
– obJeTo: Contratação de empresa do ramo de engenharia para 
construção de capela velório no distrito de Tombadouro . abertura: 
18/09/2020 às 09:00hs . o edital e seus anexos poderão ser adquiri-
dos na sala de licitações da Prefeitura municipal das 08:00 as 11:00 e 
13:00 as 16:00 . Jéssica Fernandes Cardoso – Presidente da CPl .

4 cm -28 1392388 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViNoLÂNDiA DE miNAS,
seXTo eXTraTo de adITIVo do CoNTraTo 055/2018 

 Vigência de Prazo - Processo de licitação Nº .: 053/2018 . modalidade: 
Tomada de Preços N° 007/2018 . Contratante: município de divinolân-
dia de minas . Contratada: ml Premoldados e PaVImeNTaçÃo 
lTda . objeto da licitação: Contratação de empresa de engenharia 
especializada em Pavimentação de vias publicas na sede do municí-
pio de divinolândia de minas compreendendo a construção de calça-
das e rampas de acessibilidade nas ruas Turmalina, Jorgino ricardo 
e Joaquim de sousa em sua sede . Numero de operação 104 .06 .96-99 . 
Vigência: 06/08/2020 a 06/12/2020 . divinolândia de minas – mG, 28 
de agosto de 2020, rodrigo magalhães Coelho – Prefeito municipal . 

PreFeITura muNICIPal de dIVINolÂNdIa de mINas, torna 
público sexto extrato de aditivo do Contrato 047/2018 – Vigência de 
Prazo - Processo de licitação Nº .: 054/2018 . modalidade: Tomada 
de Preços N° 008/2018 . Contratante: município de divinolândia de 
minas . Contratada: alPHa FIrmINo CoNsTruTora lTda . 
objeto da licitação: Contratação de empresa de engenharia em Pavi-
mentação de vias publicas na sede do município de divinolândia de 
minas compreendendo a construção de calçadas e rampas de acessibi-
lidade nas ruas santana, Padre sebastião do s . Costa, rua omar Padi-
lha da silva e rua Professora maria F . aguiar em sua sede . Numero de 
operação 104 .06 .98-38 . Vigência: 28/08/2020 a 28/12/2020 . divinolân-
dia de minas – mG, 31 de agosto de 2020, rodrigo magalhães Coelho 
– Prefeito municipal . 

 PreFeITura muNICIPal de dIVINolÂNdIa de mINas, torna 
público o adITIVo Nº 02 que altera por mais 12 (doze) meses, de 
acordo com a ClÁusula QuINTa, do CoNTraTo administrativo 
de Prestação de serviços do Processo 077/2018 Pregão nº 039/2018, 
quanto ao prazo da vigência, passando a vigorar até 29/08/2021, refe-
rente a Prestação de serviços de agenciamento digital compreendendo 
o gerenciamento e monitoramento das redes sociais, consultoria, cria-
ção, programação e desenvolvimento de layouts para as redes sociais 
e consultoria, produção de peças gráficas e audiovisuais, contendo 
referências institucionais da Prefeitura municipal, para a demonstra-
ção de seus programas, serviços e campanhas publicitárias, de acordo 
com as informações fornecidas pelo município, bem como o planeja-
mento, criação, produção, veiculação, controle e acompanhamento de 
estratégias de marketing digital para a Prefeitura de divinolândia de 
minas/mG, para diversas secretarias do município– JoÃo Paulo 
da sIlVa CoelHo meI . divinolândia de minas, 28 de agosto de 
2020, rodrigo magalhães Coelho – Prefeito municipal . 

PreFeITura muNICIPal de dIVINolÂNdIa de mINas, torna 
público o adITIVo Nº 02 que altera por mais 12 (doze) meses, de 
acordo com a ClÁusula QuarTa, do CoNTraTo administrativo 
de Prestação de serviços do Processo 064/2018 Convite nº 003/2018, 
quanto ao prazo da vigência, passando a vigorar até 29/08/2021, 
referente a Prestação de serviços de assessoria em área de proteção 
ambiental . executando o fator de qualidade completo com o objetivo de 
melhorar o ICms ecológico do município de divinolândia de minas/
mG – orGaNIZaçÃo NÃo GoVerNameNTal olHos d” 
ÁGua . divinolândia de minas, 28 de agosto de 2020, rodrigo maga-
lhães Coelho – Prefeito municipal .

12 cm -28 1392581 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DoNA EuZÉBiA
aVIso de lICITaçÃo Nº 083/2020 - 

Tomada de Preços 013/2020
o inteiro teor do aviso de errata encontra-se disponível no diariomu-
nicipal .com .br/amm-mg

rodolfo Correia de Castro – Presidente da CPl
2 cm -27 1392332 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DoNA EuZÉBiA
aVIso de lICITaçÃo Nº 066/2019 – 
PreGÃo eleTrÔNICo Nº 002/2019

o inteiro teor do extrato de Contrato encontra-se disponível no diario-
municipal .com .br/amm-mg

rodolfo Correia de Castro – Presidente da CPl
2 cm -27 1392334 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DourADoQuArA/mG.
 ProCesso lICITaTÓrIo Nº 044/2020 . 

PreGÃo PreseNCIal Nº . 024/2020 .
 Fará realizar às 08h30min do dia 15 de setembro de 2020, em sua sede 
na av . antônio davi ramos 340, Centro, licitação na modalidade PP, 
tipo menor preço global, visando a aquisição de 01 Caminhão trucado 
com caçamba basculante, 0 Km, para atender as necessidades do muni-
cípio . edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na 
sede da Prefeitura ou pelo e - mail licitacaodouradoquara@gmail .com . 
José messias soares – Pregoeiro municipal .
PreFeITura muNICIPal de douradoQuara/mG - Pro-
Cesso lICITaTÓrIo Nº 045/2020 modalIdade: PreGÃo 
eleTrÔNICo Nº 001/2020 - torna público que no dia 15/09/2020 
fará realizar o pregão eletrônico nº 001/2020, cujo objeto é aquisição de 
ambulância Tipo “d”, furgão, teto alto, tração 4x2, adaptado ambulân-
cia . Horário de encerramento de recebimento das propostas 13h00min 
do dia 15/09/2020 . data da abertura: 15/09/2020, às 13h15minh, no 
sítio www.licitanet.com.br. A licitante deverá encaminhar proposta e 
documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrô-
nico, até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando então 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas . o 
edital encontra-se disponível na internet (rede mundial de computado-
res), nos sites www.licitanet.br e www.douradoquara.mg.gov.br – José 
messias soares – Pregoeiro .

6 cm -28 1392405 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ELÓi mENDES/mG .
 PreGÃo eleTrÔNICo Nº 44/2020 . 

assunto: aviso de edital . Processo nº 176/2020 - Pregão eletrônico nº 
44/2020. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de fisiotera-
pia para atender as necessidades da secretaria municipal da saúde, por 
registro de Preços, para futura e possível aquisição no dia 11/09/2020 
às 09:00 horas. O Edital está disponível no site: www.eloimendes.
mg.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Mais informações 
pelo fone: (35) 3264-3494 . elói mendes, 27/08/2020 . Paulo roberto 
belato Carvalho - Prefeito municipal .

3 cm -28 1392774 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ELÓi mENDES/mG. 
PreGÃo Nº 43/2020 . 

assunto: aviso de edital - Processo nº 179/2020 . Pregão nº 43/2020 . 
objeto: aquisição de combustível para abastecimento do tanque per-
tencente ao município, por registro de Preços, para futura e possível 
aquisição . abertura: dia 10/09/2020 às 14 horas e 30 minutos . mais 
informações pelo site: www.eloimendes.mg.gov.br ou pelo fone: (35) 
3264-3494 . elói mendes, 28 de agosto de 2020 . Paulo roberto belato 
Carvalho - Prefeito municipal .

2 cm -28 1392776 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
eXTraTo de CoNTraTo

CoNTraTo Nº 080/2020 . origem: ata de registro de Preços nº 
031/20 Pe n° 023/2020 . Partes: município de esmeraldas e sane admi-
nistração e serviços ltda . objeto: Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de mão de obra, através do sistema de terceirização . 
Valor: r$ 84 .470,28 . dotação orçamentária 02 .04 .00 .04 .122 .0002 .202
1 .3 .1 .90 .16 .00 – Fonte de recurso 100 . 02 .11 .00 .04 .122 .0027 .2176 .3 .
1 .90 .16 .00 – fonte de recurso 100 Vigência: até 31/12/2020 a partir da 
assinatura . assinatura: 06/07/2020 .
CoNTraTo Nº 095/2020 . origem: ata de registro de Preços nº 
031/20 Pe n° 023/2020 . Partes: município de esmeraldas e sane admi-
nistração e serviços ltda . objeto: Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de mão de obra, através do sistema de terceirização . 
Valor: r$ 364 .375,88 . dotação orçamentária 02 .04 .00 .04 .122 .0002 .20
21 .3 .1 .90 .16 .00 – Fonte de recurso 100 . 02 .11 .00 .04 .122 .0027 .2176 .3 .
1 .90 .16 .00 – fonte de recurso 100 Vigência: até 31/12/2020 a partir da 
assinatura . assinatura: 18/08/2020 .
CoNTraTo Nº 089/2020 . origem: Pe n° 012/2020 . Partes: muni-
cípio de esmeraldas e JrV serviços ltda . objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de suporte, consultoria e assessoria 
para soluções da Fortinet na base já instalada na Prefeitura . Valor: r$ 
43 .678,98 . dotação orçamentária 02 .04 .00 .04 .122 .0002 .2019 .3 .3 .90 .4
0 .00 – Fonte de recurso 100 . Vigência: 12 meses a partir da assinatura . 
assinatura: 31/07/2020 .

6 cm -28 1392446 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
aTo de HomoloGaçÃo de lICITaçÃo:

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 034/2020 - ProCesso Nº 140/2020 . 
objeto: registrar preços para aquisição de bica corrida e brita graduada 
para manutenção pavimentação de vias e usos diversos do município . 
lote 01 H2W soluções ltda – Valor: r$ 559 .490,00 . Homologada nos 
termos do art . 4º, inciso XXII da lei 10 .520/02 c/c art . 43, inciso VI da 
lei 8 .666/93 em 28/08/2020 .

edson Vieira da Cruz
secretário municipal de Planejamento e Gestão

3 cm -28 1392464 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
Termo de aNulaçÃo

Termo de anulação de licitação diante de vícios de ilegalidade do ato . o 
secretário municipal de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribui-
ções legais conferidas pelo decreto municipal nº 335, de 12 de setem-
bro de 2017, e,
 CoNsIderaNdo que no dia 28/08/2020 as 09:00 houve a desclassi-
ficação de forma errônea de 2 empresas.
 CoNsIderaNdo que preço total proposto deverá ser o somatório 
dos preços unitários de seus respectivos itens multiplicados pelos quan-
titativos estimados para a contratação de cada item .
CONSIDERANDO que houve erro de adição, será retificado conser-
vando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
CoNsIderaNdo o loTe 01 dessa licitação, o valor de r$ 20,24 
(Valor unitário) multiplicado por 22 .490 (Quantitativo de pacotes de 
papel a4), Perfazem o montante no valor de r$ 455 .197,60, valor esse 
que as empresas desclassificadas apresentaram.
 CoNsIderaNdo o disposto no art . 49 da lei 8 .666/93 que dispõe 
sobre a anulação de procedimento licitatório diante de vícios de ilegali-
dade do ato, que impõem sua invalidação;
resolVe
aNular o Processo de nº 156/2020 que originou o Pregão eletrônico 
045/2020, cujo objeto é a Promover registro de Preço, consignado em 
ata, para aquisição de papéis do tipo “a4 e a3”, ressalta-se que a anu-
lação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art . 
59 da lei 8 .666/93, ou seja, a nulidade não exonera a administração do 
dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a 
presente data, se for o caso .

esmeraldas (mG), 28 de agosto de 2020 .
edson Vieira da Cruz

secretário de Planejamento e Gestão
7 cm -28 1392532 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPÍriTo 
SANTo Do DourADo (mG) 

CoNCorrÊNCIa PÚblICa Nº 001/2020 - ProCesso 
admINIsTraTIVo/alIeNaçÃo N° 001/2020 

objeto: alienação de Imóvel de Propriedade do município de espirito 
santo do dourado (mG) . a sessão pública será realizada no dia 02 de 
outubro de 2020 as 10:00 horas no setor de licitações da Prefeitura 
municipal de espírito santo do dourado (mG) . o edital na integra 
encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura muni-
cipal de espírito santo do dourado (mG), sito a avenida antonio Pau-
lino, n° 47 Centro de espírito santo do dourado (mG) . espírito santo 
do dourado (mG), 28 de agosto de 2020 . adalto luis leal - Prefeito 
municipal .

3 cm -28 1392467 - 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 320200828200834027.
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