
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quinTa-feira, 28 de Janeiro de 2021 – 3 
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NANuQuE/mG

aVIso de sessÃo – PreGÃo PreseNCIal 001/2021
 A Prefeitura Municipal de Nanuque/MG torna público que realizará 
Pregão Presencial nº 001/2021, o qual tem por objeto “Contratação de 
serviços de apoio administrativo (assessoria e Consultoria) na Ges-
tão e Contabilidade Pública, em atendimento às Normas brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público - NBCASP”. Abertura será às 
09:00h do dia 09/02/2021. O edital poderá ser obtido na íntegra na Pre-
feitura de Nanuque ou através do site www .nanuque .mg .gov .br .

Idaura Jane Gonçalves borges
 Pregoeira

3 cm -25 1439198 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AGuANiL/mG
aVIso de lICITaçÃo

Pregão Presencial 007/2021 - Tipo: menor Preço Por Item – objeto: 
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de suplementos 
alimentares . - entrega dos envelopes: dia 10 de fevereiro de 2021 às 
08h00min – abertura dos envelopes: dia 10 de fevereiro de 2021 às 
08h15min – 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 ínte-
gra no site: www .aguanil .mg .gov .br .

2 cm -26 1439619 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AiuruoCA-mG
aVIso de lICITaçÃo

Processo n° 08/2021, Pregão Presencial nº 01/2021 . objeto: registro 
de Preço para futuras e eventuais contratações de empresas especia-
lizada na prestação de serviço de locação e condução de máquinas e 
caminhões para atender as necessidades da Prefeitura de aiuruoca – 
MG, conforme condições e especificações contidas no TERMO DE 
reFereNCIa – aNeXo II . entrega de envelopes e sessão Pública 
dia 10/02/2021 com início às 13:00 horas . Informações pelo Tel .: (035) 
3344-1841 e e-mail .: licitacao .pmaiuruoca@gmail .com Pregoeiro: 
Wesley maciel de souza . aiuruoca – mG, 27/01/2021 .

3 cm -27 1440311 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPiNÓPoLiS 
CredeNCIameNTo 003/2020

CredeNCIameNTo 003/2020: a prefeitura municipal de alpinó-
polis avisa aos interessados que foi retificado o Edital do Credencia-
mento referenciado, sendo acrescentado novo exame, cujo objeto é: 
Credenciamento de Laboratórios para atendimento de usuários da rede 
sus - sistema Único de saúde de alpinópolis, para realização de exa-
mes para detecção da COVID 19 O Edital retificado está à disposição 
dos interessados na sede da Prefeitura municipal de alpinópolis/mG, 
pelo telefone (35)3523 .1808, e-mail licitacao@alpinopolis .mg .gov .
br .no site www .alpinopolis .mg .gov .br . alpinópolis/mG, 27 de Janeiro 
de 2021 . rafael Henrique da silva Freire, Prefeito municipal . 

3 cm -27 1440277 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPiNÓPoLiS
 – PreGÃo 003/2021

PreGÃo Nº 003/2021 . objeto: Implantação de registro de Preços, 
visando prestação de serviços futura de locação de equipamentos 
(Caminhão, Carregadeira, retroescavadeira, motoniveladora e rolo 
Compactador) para a manutenção das atividades da administração .
Data: 10/02/2021 às 13:00 horas. O Edital está à disposição dos inte-
ressados na sede da Prefeitura municipal de alpinópolis/mG, pelo tele-
fone (35) 3523 .1808, e-mail licitacao@alpinopolis .mg .gov .br . e no site 
www .alpinopolis .mg .gov .br . alpinópolis/mG, 27 de Janeiro de 2021 . 
rafael Henrique da silva Freire, Prefeito municipal . 

3 cm -27 1440260 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPiNÓPoLiS
aVIso de lICITaçÃo .

PreGÃo Nº 001/2021 . Implantação de registro de Preços, visando 
aquisições futuras de oxigênio medicinal para a manutenção das ativi-
dades da secretaria municipal de saúde:data: 10/02/2021 às 09 horas .o 
Edital está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Munici-
pal de alpinópolis/mG, pelo telefone (35)3523 .1808, e-mail licitacao@
alpinopolis .mg .gov .br . e no site www .alpinopolis .mg .gov .br . alpinópo-
lis/mG, 27 de Janeiro de 2021 . rafael Henrique da silva Freire, Pre-
feito municipal .

2 cm -27 1440257 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS
PrC 015/2021 – PreGÃo PreseNCIal 004/2021 

reGIsTro de Preços 004/2021
o município de alvinópolis torna público a realização de registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
para fornecimento de material de escritório, em atendimento às diver-
sas secretarias municipais . data da sessão: dia: 10/02/2021 . Creden-
ciamento e entrega dos envelopes: das 09:00h às 09:30h . abertura dos 
envelopes: às 09:30 horas, local: sala de licitações, Prefeitura muni-
cipal de alvinópolis, rua monsenhor bicalho, 201 – CeP: 35 .950-000 . 
edital disponível no site do município . alvinópolis, 27 de janeiro de 
2021 .

3 cm -27 1440246 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ANDrELÂNDiA
aVIso de lICITaçÃo ProCesso N° 016/2021, 

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 003/2021
 a Prefeitura de andrelândia, por intermédio de sua Pregoeira e equi-
pede apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço 
por Item, em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário 
de brasília- dF) do dia 10/02/2021, através do site https://www .bll .org .
br/, destinado a registro de Preços para eventuais e futuras aquisições 
de materiais de papelaria para a atender secretaria de educação . o edi-
tal eseus anexos encontram-se disponíveis no endereço citado abaixo 
ou nos sites https://www .bll .org .br/ e também pelo site www .andrelan-
dia .mg .gov .br . andrelândia, 27/01/2021 . aline rizzi –Pregoeira . 

3 cm -27 1440225 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG –
dIsPeNsa Nº 03/2021,

 ref. aquisição de máscara descartável tripla, 100 caixas com 50 uni-
dades . Homologação 19/01/2021 . Partes: Prefeitura x alFalaGos 
lTda . CNPJ 05 .194 .502/0001-14 . autorização de fornecimento nº 
41/2021, valor R$ 2.250,00. Douglas Ávila Moreira – Prefeito.

2 cm -27 1440238 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG 
 CoNTraTo da dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº 01/2021, 

ref . contratação de locação de imóvel para sediar o museu munici-
pal e a Casa da Cultura . Partes: Prefeitura x sra . raQuel marIa 
de melo PereIra e o sr . aleXaNdre Pedro de melo 
PEREIRA. Contrato nº 14/2021, valor R$ 18.132,12, vigência até 
14/01/2022 . ass . 15/01/2021 . douglas Ávila moreira – Prefeito .

2 cm -27 1440430 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG 
 CoNTraTo da dIsPeNsa de lICITaçÃo Nº 05/2021, 

ref . contratação de locação de imóvel para sediar o Quartel da Polí-
cia militar . Partes: Prefeitura x sr . José sérgio moreira mendes . Con-
trato nº 18/2021, valor R$ 15.000,00, vigência até 24/01/2022. Ass. 
25/01/2021 . douglas Ávila moreira – Prefeito .

2 cm -27 1440297 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG
CoNTraTo Nº 01-21 da ComPra dIreTa Nº 01-21

objeto: contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de 
serviços de apoio administrativo de informações, controle, e gerencia-
mento de telecomunicações através da utilização de sistemas de geren-
ciamento que contenham banco de dados, treinamento presencial e via 
telefone de usuários, suporte diário sobre as solicitações, abrangendo 
telefonia fixa, telefonia móvel e internet para o município de areado/
mg . Partes: município x eQuIlIbrIo admINIsTraTIVo e CIa . 
LTDA. CNPJ nº 11.360.324/0001-57, valor R$ 15.840,00, sendo R$ 
1.320,00 mensais, ass.: 04/01/21 e vigência: 31/12/21 - Douglas Ávila 
moreira - Prefeito municipal .

3 cm -27 1440378 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA
 – PreGÃo PreseNCIal 008/2021

 – Será realizado no dia 10/02/2021, às 09:00 horas, o Pregão Presen-
cial nº 008/2021 – objeto: registro de preços para futuro e eventual 
fornecimento de combustíveis para manutenção da frota de veículos do 
município de ataléia . edital e informações encontram-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, 26 de janeiro 
de 2021 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
009/2021 – Será realizado no dia 15/02/2021, às 09:30 horas, o Pre-
gão Presencial nº 009/2021 – objeto: registro de preços para futuro 
e eventual aquisição de medicamentos de “A” a “Z”, através do maior 
percentual de desconto sobre tabela Cmed, de forma parcelada, em 
atendimento a secretaria municipal de saúde do município de ata-
léia . edital e informações encontram-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 horá-
rios de 08:00 às 14:00 horas . ataléia/mG, 26 de janeiro de 2021 . Fer-
nanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Inexigibilidade 003/2021 
– aviso Credenciamento 002/2021 - o município de ataléia torna 
público através da presidente da comissão permanente de licitação que 
estará realizando credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação 
de serviços de exames laboratoriais em atendimento a secretaria muni-
cipal de saúde do município de ataléia . a documentação para o cre-
denciamento dos interessados deverá ser entregue na sede da prefeitura 
municipal, na sala de licitações, a partir do dia 28 de janeiro de 2021 ao 
dia 11 de fevereiro 2021 . edital e informações encontram-se à disposi-
ção 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, 26 de janeiro 
de 2021 . sirléia rodrigues de Figueiredo .
 .

 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Inexigibilidade 004/2021 
– aviso Credenciamento 003/2021 - o município de ataléia torna 
público através da presidente da comissão permanente de licitação que 
estará realizando credenciamento de monitores/facilitadores para atuar 
junto às oficinas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 
do CRAS, oficinas do PAIF e Projetos Sociais de Inclusão Produtiva da 
secretaria de Promoção e ação social . a documentação para o creden-
ciamento dos interessados deverá ser entregue na sede da prefeitura 
municipal, na sala de licitações, a partir do dia 28 de janeiro de 2021 ao 
dia 11 de fevereiro 2021 . edital e informações encontram-se à disposi-
ção 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, 26 de janeiro 
de 2021 . sirléia rodrigues de Figueiredo .

12 cm -27 1440061 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS 
- PublICaçÃo de erraTa

- 18º Termo aditivo ao Contrato nº 06-001/2017 . data da assinatura: 
09/12/2020 . Partes: PmbC x INsTITuTo soCIal maIs saÚde . 
Objeto: Retifica-se a Publicação ocorrida no dia 12/01/2021, Caderno 
2, Publicações de Terceiros e editais de Comarcas, Folha 2, para cor-
reção do objeto: onde se lê “Fica prorrogado o prazo contratual por 
mais 6 meses”, lê-se “Fica prorrogado o prazo contratual por mais 12 
(doze) meses”.

2 cm -27 1440218 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArrA LoNGA/mG
eXTraTo de CoNTraTo Nº 8801/2020

Tomada de Preços nº 014/2020 . através do Prefeito municipal torna 
público o extrato de Contrato Nº 8801/2020 – Processo licitatório 
88/2020 . Contratado: TeCmINas eNGeNHarIa lTda, CNPJ nº 
19.137.744/0001-80, valor total de R$ 141.676,94.Data: 26/01/2021.
Vigência: 26/01/2021 a 26/09/2021. Teófilo Antonio Ferreira Siqueira, 
Prefeito municipal . barra longa, 28 de janeiro de 2021 .
 PreFeITura muNICIPal de barra loNGa–Pregão Presen-
cial nº 050/2020 . aviso de licitação . através da Pregoeira, faz tornar 
público que irá realizar licitação, menor preço.OBJETO: Contratação 
de prestação de serviços de fornecimento de link dedicado de internet 
em atendimento aos departamentos da Prefeitura municipal de barra 
Longa, cuja sessão de abertura de envelopes se dará em 12/02/2021 
às 8:30 horas, no Prédio da sede da Prefeitura, situada na rua matias 
Barbosa, nº 40, Centro. O edital poderá ser retirado no site www.bar-
ralonga.mg.gov.br. Ariany Ferreira Costa, Pregoeira Oficial. Barra 
longa/mG, 28 de janeiro de 2021 .

4 cm -27 1440270 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE 
aVIso de lICITaçÃo 

Pregão presencial no sistema registro de preços n°: 006/2021 PrC: 
014/2021 data de abertura: 25/02/2021 às 07h15min objeto: regis-
tro de preços para contratação de serviços de empresa de propaganda 
volante, para veiculação de áudio em carro de som para divulgai de 
comunicados de interesse geral, abrangendo toda a área Rural e Urbana 
do município, para atender as diversas secretarias . Cópia do edital na 
avenida Tocantins, 57, Centro, belo Vale ou pelo site: www .belovale .
mg .gov .br Waltenir liberato soares . Prefeito municipal .

Belo Vale aos Vinte e Seis dias do mês de 
janeiro de dois mil e vinte e um

Waltenir liberato soares
Prefeito municipal

3 cm -26 1439889 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BErTÓPoLiS/mG, 
aVIso de lICITaçÃo: PreGÃo PreseNCIal N° . 002/2021 

– Processo licitatório n° . 003/2021, objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de recepção e encaminhamento 
de pacientes para consultas, exames em clínicas ou internações em 
hospitais e outros, na cidade de belo Horizonte e região metropoli-
tana do Município de Bertópolis/MG.Abertura:11/02/2021 ás 09:00 
horas. Lavínia Novais da Silva -Pregoeira Oficial. Pregão Presencial 
n° . 003/2021 – Processo licitatório n° . 004/2021, objeto: Contratação 
de serviços de atividades físicas e esportivas, para desenvolvimento e 
coordenação do Projeto de serviço de Convivência e fortalecimento de 
vínculos da secretaria municipal de Promoção, ação social e Habi-
tação do Município de Bertópolis/MG. Abertura:12/02/2021 ás 09:00 
horas o edital pode ser requerido pelo e-mail: licitacao@bertopolis .
mg.gov.br. Os esclarecimentos necessários serão obtidos no Setor de 
licitação da prefeitura de bertópolis, situado na rua Governador Vala-
dares, nº 277-Centro, CeP:39 .875-000 bertópolis-mG, Tel: (33)3626-
1241. 27/01/2021.Lavínia Novais da Silva -Pregoeira Oficial. Aristides 
Ângelo rossi depolo - Prefeito municipal .

4 cm -27 1440064 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/mG
aVIso de lICITaçÃo

Tomada de Preços nº 01/2021 . Tipo menor Preço Global . regime 
de execução: empreitada por preço global . objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução de obra, incluindo fornecimento 
de materiais e equipamentos necessários para reforma do telhado da 
Creche Municipal Tia Andreia, de conformidade com as especifica-
ções técnicas contidas no memorial descritivo, projetos e planilhas .
entrega dos envelopes até às 10h:00min . de 11/02/2021 . edital e ane-
xos no site: www .boaesperanca .mg .gov .br/licitacoes . Informações: 
(35) 3851-0314 . Hideraldo Henrique silva, Prefeito municipal .

3 cm -27 1440124 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS/mG
 - eXTraTo do CoNTraTo ProCesso Nº 002/2021 

– Pregão Presencial nº 001/2021 . Celebrado com a sra . CYNara 
rodrIGues soares sIlVa, CPF nº 055 .463 .426-09 . objeto: 
Contratação de um profissional (pessoa física), com formação em 
saúde mental. Valor Global R$ 90.000,00. Vigência 26/01/2021 a 
25/01/2022 .

2 cm -27 1440050 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS/mG
TerCeIro Termo adITIVo do CoNTraTo 

do ProCesso Nº 127/2017
Tomada de Preços nº 015/2017 . Celebrado com a sociedade de advo-
cacia JosÉ eusTÁQuIo da sIlVa soCIedade de adVoGa-
dos, CNPJ nº 17 .280 .940/0001-84 . objeto: Prestação de serviços 
técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 
31/12/2020 a 31/12/2021 .

2 cm -27 1440054 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNiTo DE miNAS/mG
seGuNdo Termo adITIVo do CoNTraTo 

do ProCesso Nº 058/2020
Carta Convite nº 001/2020 . Celebrado com a empresa Jd CoNs-
TruTora e emPreeNdImeNTos lTda-me, CNPJ nº 
11 .510 .094/0001-00 . objeto: execução de obra de Calçamento da 
Comunidade Cachoeira do Gibão. Vigência 15/01/2021 a 14/04/2021.

2 cm -27 1440116 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BorDA DA mATA – mG
eXTraTo de raTIFICaçÃo – ProCesso 

lICITaTorIo Nº 032/2021 – dIsPeNsa Nº 003/2021
obJeTo: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos para atendimento no Pronto socorro e ambulatório 
médico municipal - CoNTraTaNTe: Prefeitura municipal de borda 
da mata . CoNTraTado: med-Clin mariense lTda - ePP, CNPJ nº 
03.776.660/0001-57. VALOR: R$ 247.820,00 (duzentos e quarenta e 
sete mil e oitocentos e vinte reais) - desPaCHo: Pelo exposto e con-
siderando os documentos acostados aos autos, bem como o parecer 
jurídico da assessoria Jurídica do município, considero estarem pre-
sentes os requisitos para a contratação direta, por dispensa, com fun-
damento no inciso IV, do art . 24, da lei Federal nº 8 .666/93 e raTI-
FICo o presente processo de dispensa . borda da mata – mG, 26 de 
janeiro de 2021 . afonso raimundo de souza . Prefeito municipal

PreFeITura muNICIPal de borda da maTa – mG
eXTraTo do CoNTraTo Nº 006/2021 - ProCesso 
lICITaTÓrIo Nº 032/2021 – dIsPeNsa Nº 003/2021

obJeTo: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos para atendimento no Pronto socorro e ambulató-
rio médico municipal - CoNTraTada: med-Clin mariense lTda 
- ePP, CNPJ nº 03 .776 .660/0001-57 . – CoNTraTo Nº 006/2021 - 
VALOR: R$ 247.820,00 (duzentos e quarenta e sete mil e oitocentos 
e vinte reais) . assINaTura: 26/01/2021 . VIGÊNCIa: 31/03/2021 . 
doTaçÃo orçameNTÁrIa: 02 03 02 10 302 0013 2 .071 339039 
– FICHa 187 . borda da mata – mG, 26 de janeiro de 2021 . Celso do 
Amaral. Secretário Municipal de Saúde

6 cm -26 1439987 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BorDA DA mATA – mG
 eXTraTo de raTIFICaçÃo – ProCesso 

lICITaTorIo Nº 031/2021 – dIsPeNsa Nº 002/2021
 obJeTo: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços médicos e de enfermagem, a fim de atender a popula-
ção do município de borda da mata, quanto aos casos suspeitos de 
CoVId-19 - CoNTraTaNTe: Prefeitura municipal de borda da 
mata . CoNTraTado: Clínica médica mariense lTda, CNPJ nº 
10.725.112/0001-63. VALOR: R$ 122.700,00 (cento e vinte e dois 
mil e setecentos reais) - desPaCHo: Pelo exposto e considerando 
os documentos acostados aos autos, bem como o parecer jurídico da 
assessoria Jurídica do município, considero estarem presentes os 
requisitos para a contratação direta, por dispensa, com fundamento no 
inciso IV, do art . 24, da lei Federal nº 8 .666/93 e raTIFICo o pre-
sente processo de dispensa . daTa: 26/01/2021 - afonso raimundo de 
souza, Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de borda da maTa – mG
 eXTraTo do CoNTraTo Nº 005/2021 – ProCesso 
lICITaTorIo Nº 031/2021 – dIsPeNsa Nº 002/2021

 obJeTo: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços médicos e de enfermagem, a fim de atender a popula-
ção do município de borda da mata, quanto aos casos suspeitos de 
CoVId-19 - CoNTraTada: Clínica médica mariense lTda, 
CNPJ nº 10 .725 .112/0001-63 . – CoNTraTo Nº 005/2021 - Valor: 
R$ 122.700,00 (cento e vinte e dois mil e setecentos reais). ASSINA-
Tura: 26/01/2021 . VIGÊNCIa: 26/04/2021 . doTaçÃo orça-
meNTÁrIa: 02 03 04 10 305 0011 2 .082 339039- FICHa 323 . 
borda da mata – mG, 26 de janeiro de 2021 . Celso do amaral, secre-
tário Municipal de Saúde.

7 cm -26 1439937 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAETÉ
alTeraçÃo da daTa do PreGÃo PreseNCIal Nº001/2021
o muNICÍPIo de CaeTÉ/mG torna público, para conhecimento 
dos interessados, que para que seja publicado nos meios necessários, 
fica alterada a data da sessão pública para o dia 10 de fevereiro de 
2021, às 09h30min, em sessão pública no auditório localizado no 
anexo administrativo da Prefeitura municipal de Caeté, av . Jair dan-
tas, 216, José brandão, licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo meNor Preço Por ITem, objetivando a contratação da pres-
tação de serviços de edição e captação de vídeo aulas com vinhetas, 
animações, gravação e edição de vídeos, em atendimento ao regime 
especial de atividades escolares não Presenciais no Âmbito da rede 
municipal de ensino do município de Caeté . Valor esTImado: 
R$ 106.293,33. O Edital encontra-se à disposição na íntegra gratuita-
mente em www .caete .mg .gov .br . Informações: (31)3651-3264/8047 . 
Caeté, 26 de janeiro de 2021 .

4 cm -26 1439591 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiNA-mG
solICITaçÃo de CoTaçÃo Nº 001-2021

PreGÃo eleTroNICo CusTeado Pelo muNICÍPIo – o 
município de Caiana, nos termos da lei 8 .666/93 e 10 .520/02, vem 
abrir as empresas do ramo pertinente ao objeto desta solicitação cota-
ção, para o objeto: Contratação de sistema de Pregão eletrônico, con-
siderando a implantação, treinamento, manutenção, suporte técnico e 
acompanhamento durante o período contratual, locação de sistema cus-
teado pelo município .maiores esclarecimentos pelo email:licitação@
caiana .mg .gov .br - departamento de licitação e Compras

2 cm -26 1439703 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPESTrE – m.G.
 – ProCesso lICITaTÓrIo 009/2021

 - Pregão eletrônico 004/2021 – srP 006/2021 . Torna público o Pri-
meiro adendo ao edital do Pregão eletrônico 004/2021, que tem por 
finalidade o registro de preços de tintas e afins (tintas, massa corrida, 
seladora, verniz, fundo protetor, thinner, água raz, óleo de linhaça, 
corante e instrumentais de pintura), usadas em manutenções preven-
tivas e/ou corretivas, em construções de obras públicas e/ou em imó-
veis sob a responsabilidade do município e logradouros públicos . da 
alteração: Inclusão do item 4 .4 – subitem 4 .4 .1 no anexo I – Termo 
de Referência do edital, solicitando a apresentação de amostras. Tele-
fone de contato setor de licitação: (035) 3743-3067 – obtenção do 
primeiro adendo: www .campestre .mg .gov .br Priscila Juliana Vilela 
barra_Pregoeira .

3 cm -27 1440237 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE-mG
aberTura do ProCesso lICITaTÓrIo

PreGÃo PreseNCIal – edITal Nº 03/21, reGIsTro de 
PPreço 01/21, ProCesso 0009759/21 . objeto: registro de preços 
para a eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para as diversas 
Secretarias do Município, conforme especificações contidas no Edi-
tal  . sessão para o julgamento: dia 09 de Fevereiro de 2021, às 14:00 
horas na sede da Prefeitura municipal de Campina Verde-mG . edi-
tal completo: site www .campinaverde .mg .gov .br ou através de e-mail: 
licitacao@campinaverde .mg .gov .br . demais informações fone: (34) 
3412-9101 . ayrton Carlos rodrigues Junior – Pregoeiro

3 cm -27 1440253 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG. 
eXTraTo de 1º Termo adITIVo ao CoNTraTo 

admINIsTraTIVo Nº 001/2020 .
 Partes: mC e astrazeneca do brasil lTda . objeto: Prorrogação da 
vigência contratual. Vigência atual: 28/12/2020 a 31/01/2021.

PreFeITura muNICIPal de CaPINÓPolIs-mG . extrato de 6º 
Termo aditivo ao contrato de locação nº 001/16 . Partes: mC e José 
Augusto Costa. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 
12 (doze) meses e reajuste de 12,26% sobre o valor contratual . Valor 
mensal do contrato: R$ 2.228,75 (dois mil duzentos e vinte e oito reais 
e setenta e cinco centavos). Vigência atual: 01/01/2021 a 31/12/2021. 
data do aditivo: 21/12/2020 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS-MG. Aviso de 1ª 
retificação do Pregão Eletrônico 001/2021. Objeto: Registro de Pre-
ços, para eventual e futura contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de locação de Ventilador mecânico para 
Pacientes invasivos (traqueostomia) e não invasivos com suporte 
ventilatório e bomba de Infusão . o Pregoeiro comunica que a ses-
são pública fica remarcada para o dia 12/02/2021 às 13h00min. Edi-
tal disponível nos sites: www .capinopolis .mg .gov .br e www .licitanet .
com .br .Capinópolis-mG, 26/01/2021 . lucas Victor da silva souza . 
Pregoeiro .

PreFeITura muNICIPal de CaPINÓPolIs-mG . aviso do Pre-
gão eletrônico nº 003/2021, tipo menor preço por item . objeto: regis-
tro de Preços, para eventual e futura contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e 
corretiva nos equipamentos dos consultórios odontológicos dos PSF’s, 
com fornecimento de peças e acessórios . Início da disputa do pregão 
eletrônico: 10/02/2021 às 13h00min . edital nos sites: www .capinopo-
lis .mg .gov .br e www .licitanet .com .br . Informações pelo telefone: 034-
263-0320 . Capinópolis-mG, 26/01/2021, lucas Victor silva souza . 
Pregoeiro . 

8 cm -26 1440002 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiTÃo ANDrADE/mG
reTIFICaçÃo do ProCesso lICITaTorIo Nº 002/2021

modalidade Tomada de Preços Nº 001/2021, menor preço por 
item, objeto do referido edital permanece o mesmo. Foi retificado o 
item 2.2 do referido edital, O Onde se lê: 2.2 - O valor estimado total 
da contratação, é de R$ 482.525,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil 
quinhentos e vinte e cinco reais); Leia-se: 2.2 - O valor estimado total 
da contratação é de R$ 51.180,00 (cinquenta e um mil cento e oitenta 
reais). Onde se lê: A abertura será dia 11 de fevereiro de 2021 as 08:00 
horas na Prefeitura Municipal de Capitão Andrade; Leia-se: A abertura 
será dia 12 de fevereiro de 2021 às 08:00 horas na Prefeitura Munici-
pal de Capitão Andrade. Onde se lê: O Edital poderá ser lido e obtido 
no período de 27 de janeiro de 2021 a 11 de fevereiro de 2021; Leia-se: 
O Edital poderá ser lido e obtido no período de 28 de janeiro de 2021 
a 12 de fevereiro de 2021, das 07:00 às 13:00 horas . Informações no 
tel .: (33) 3231 – 9124, de segunda a sexta das 07:00 às 13:00 horas, 
com César da rocha Fernandes – Presidente da CPl .

4 cm -27 1440182 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArLoS CHAGAS – mG
dIsPeNsa Nº . 001/2021

Extrato da Ratificação referente ao Processo Licitatório nº. 003/2021 
– objeto: aquisição emergencial de medicamentos para tratamento 
profilático e terapêutico de pacientes com suspeita e confirmação de 
COVID-19 e de Máscaras para proteção dos profissionais em ações 
de combate ao Covid-19 - Conta 16 .068-7 . ForNeCedor: mINas 
med dIsTrIbuIdora de medICameNTos lTda . CNPJ: 
17.424.788/0001-66 VALOR: R$ 13.450,00 (Treze mil e quatrocentos 
e cinquenta reais). Data da Ratificação: 27 de janeiro de 2021. José 
Amadeu Nanayoski Tavares – Prefeito Municipal.

3 cm -27 1440085 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArmo Do CAJuru
 aVIso de lICITaçÃo 

- Pl Nº . 41/21 – PreGÃo eleTrÔNICo Nº . 01/21 (baNCo do 
brasIl 854561) . objeto: aquisição de medicamentos, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Data e Horário do 
recebimento das Propostas: até às 16:00 horas do dia 09/02/21 . data e 
Horário do Início da disputa: 08:00 horas do dia 10/02/2021. Disponi-
bilização do edital e informações no endereço www .licitacoes-e .com .
br e www .carmodocajuru .mg .gov .br (Contato (37)3244-0704) . 

2 cm -27 1440292 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAXAmBu
 aVIsos de lICITaçÃo . reF .: 1) ProCesso 

Nº 10/2021, P . eleTrÔNICo Nº 6/2021 . 
objeto: aquisição de materiais ondontológicos, conforme termo de 
referência. Data: 10/02/2021 às 09:00 h de Brasília. 2) Processo nº 
11/2021, P . eletrônico nº 7/2021 . objeto: aquisição de medica-
mentos prescritos para convid, conforme termo de referência. Data: 
10/02/2021 às 10:00 h de brasília . editais disponíveis www .caxambu .
mg .gov .br e www .bll .org .br Caxambu,27/01/2021 . marcelo Carvalho 
Gallo/Pregoeiro . 

2 cm -27 1440300 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃo DAS PEDrAS/mG

 - ProCesso lICITaTÓrIo Nº 15//2021, 
na modalidade de Pregão Presencial nº 04/2021 – objetivo: regis-
tro de Preçopara aquisição de materiais de construção para atender 
os diversos setores da Prefeitura Municipal. Credenciamento ás 08:00 
horas do dia 10/02/2021, e sua abertura marcada para às 08:30 horas 
do dia 10/02/2021 .Informações:(35)3664-1222 das 8h às 16 h ou por 
e-mail:licitacao@cobnceicaodaspedras.mg.gov.br,Edital estará dispo-
nível no site www .conceicaodaspedras .mg .gov .br – elis regina mer-
ces Faria Reis – Pregoeiro Oficial.

3 cm -27 1440086 - 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 320210127193257023.
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