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em brasília, da captação presencial e recursos em belo Horizonte, bem 
como da recuperação de recursos do fundo a fundo federal, via interlo-
cução direta (in loco) com os ministérios . 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, 10 de fevereiro de 2021 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

10 cm -10 1445089 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BANDEirA/mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 01/2021

TorNa PÚblICa a realIZaçÃo a seGuINTe lICITaçÃo:
Pregão Presencial nº 01/2021 – menor preço por lote – para contratação 
de empresa especializada em conversão de dados, implantação, treina-
mento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução inte-
grada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da 
garantia . o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interes-
sados no departamento de licitações do município de bandeira/mG, 
situado à Rua Antônio Bandeira, 18 – Centro e no site oficial do municí-
pio no seguinte endereço: www .bandeira .mg .gov .br . maiores informa-
ções pelo telefone (33)3728-1224 . Telmyr ricardo da silva, Pregoeiro .

3 cm -10 1444987 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BANDEirA/mG
PreGÃo eleTrÔNICo 01

aVIso de lICITaçÃo
TorNa PÚblICa a realIZaçÃo da seGuINTe lICITaçÃo

Pregão eletrônico nº 01/2021 – menor preço por item – para aquisição 
de caminhão 0 km, direção hidráulica, ar condicionado, ano 2019 ou 
superior, motor eletrônico, alimentado por diesel, 04 cilindros, 3 .800 
cilindradas, potência 119kw a 2450 rpm, torque líquido 600nm, trans-
missão 4x2 manual a cabo com 05 ou 06 marchas frente e 01 a ré, 
conforme convênio nº 889995/2019/ firmado entre o ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento e o município de bandeira/mG, 
data da abertura: 25/02/2021 às 09:00 horas . o edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no departamento de licita-
ções do município de bandeira/mG, situado à rua antônio bandeira, 
18 – Centro no site oficial do município no seguinte endereço: www.
bandeira .mg .gov .br . e no site www .bbmnetlicitacoes .com .br . maiores 
informações pelo telefone (33)3728-1224 . Telmyr ricardo da silva, 
Pregoeiro .

PreFeITura muNICIPal de baNdeIra/mG
PreGÃo eleTrÔNICo 02

aVIso de lICITaçÃo
TorNa PÚblICa a realIZaçÃo da seGuINTe lICITaçÃo:
Pregão eletrônico nº 02/2021 – menor preço por item – para aquisição 
de trator agrícola, potência mínima 75cv, motor 04 cilindros, transmis-
são 12x4, com capacidade mínima de levante hidráulico de 3600 kg, 
comando hidráulico duplo, ano e modelo 2019 ou superior, com grade 
aradora e carreta, conforme convênio nº 889683/2019 firmado entre o 
ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e o município de 
bandeira/mG, data da abertura: 26/02/2021 às 09:00 horas . o edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no depar-
tamento de licitações do município de bandeira/mG, situado à rua 
Antônio Bandeira, 18 – Centro no site oficial do município no seguinte 
endereço: www .bandeira .mg .gov .br . e no site www .bbmnetlicitacoes .
com .br . maiores informações pelo telefone (33)3728-1224 . Telmyr 
ricardo da silva, Pregoeiro .

PreFeITura muNICIPal de baNdeIra/mG
PreGÃo eleTrÔNICo 03

aVIso de lICITaçÃo
TorNa PÚblICa a realIZaçÃo da seGuINTe lICITaçÃo:
Pregão eletrônico nº 03/2021 – menor preço por item – para aquisição 
de trator agrícola potência mínima 75cv, mínimo de 02 marchas à ré, 
mínimo de 06 marchas frente, tração 4x4, direção hidráulica / hidrostá-
tica e grade aradora, conforme convênio nº 896937/2019 firmado entre 
o ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e o município de 
bandeira/mG, data da abertura: 01/03/2021 às 09:00 horas . o edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no depar-
tamento de licitações do município de bandeira/mG, situado à rua 
Antônio Bandeira, 18 – Centro no site oficial do município no seguinte 
endereço: www .bandeira .mg .gov .br . e no site www .bbmnetlicitacoes .
com .br . maiores informações pelo telefone (33)3728-1224 . Telmyr 
ricardo da silva, Pregoeiro .

12 cm -10 1445057 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS 
eXTraTo de CoNVÊNIo

- Convênio que entre si celebram o município de barão de Cocais/mG 
e o empresa de assistência Técnica e extensão rural do estado de 
minas Gerais - emaTer . data da assinatura: 04/01/2021 . Vigência: 
04/01/2025 . objeto: Conjugação de esforços visando ações que promo-
vam o desenvolvimento sustentável, por meio da assistência técnica e 
extensão rural do município . Custo estimado: r$ 618 .240,00 (seiscen-
tos e dezoito mil duzentos e quarenta reais) .
- Convênio de Cooperação mútua que entre si celebram o município 
de barão de Cocais/mG e a amePI – associação dos municípios da 
microrregião do médio rio Piracicaba . data da assinatura: 04/01/2021 . 
Vigência: 31/12/2021 . objeto: o presente convênio tem como objeto a 
cooperação mútua entre as partes visando promover a ampliação e for-
talecimento da capacidade econômica, social, política e administrativa 
do muNICÍPIo mediante a prestação de assistência técnica nas áreas 
de atuação da amePI conforme previsto em seu estatuto social, tendo 
por finalidade precípua o desenvolvimento da cooperação municipa-
lista . despesas estimadas para o ano de 2021: r$ 180 .864,00 (cento e 
oitenta mil e oitocentos e sessenta e quatro reais) .

PreFeITura muNICIPal de barÃo de CoCaIs 
- eXTraTo de CoNTraTo de raTeIo

- Contrato de rateio nº 002/2021 . data da assinatura: 06/01/2021 . 
Partes: município de barão de Cocais/mG e Consórcio Intermunici-
pal multissetorial do médio rio Piracicaba – CoNsmePI . objeto: o 
presente contrato tem por objeto a definição de obrigações, normas e 
critérios de participação do muNICÍPIo junto ao CoNsÓrCIo, na 
realização de transferência de recursos financeiros ao CONSÓRCIO, 
nos termos do art . 8° da lei 11 .107/2005, objetivando a execução de 
despesas orçamentárias destinadas aos programas e ações do muNI-
CÍPIO na área de atuação do CONSÓRCIO. Recursos financeiros: 
r$ 46 .668,85 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e 
oitenta e cinco centavos) .

7 cm -10 1445332 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS 
- eXTraTo de Termo adITIVo

- 4º Termo aditivo ao Contrato nº 09-003/2020 . Processo nº 129/2020 
– rdC Nº 7/2020 . data da assinatura: 01/02/2021 . Partes: PmbC x 
ForTal eNGeNHarIa eIrelI . objeto: Fica prorrogado o prazo 
contratual por 44 (quarenta e quatro) dias, encerrando-se o presente 
instrumento em 31/03/2021 .

2 cm -10 1445017 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS 
eXTraTo de Termo adITIVo

- 4º Termo aditivo ao Contrato nº 02-021/2018 . Processo nº 118/2017 
– Pregão Presencial nº 57/2017 . data da assinatura: 03/02/2021 . Partes: 
PmbC x memorY ProJeTos e deseNVolVImeNTo de sIs-
TEMAS LTDA Objeto: O prazo contratual fica prorrogado por mais 
12 (doze) meses, encerrando a vigência do presente instrumento em 
26/02/2022 .

2 cm -10 1445107 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE- 
aVIso de lICITaçÃo: 

pregão no sistema registro de preços: 014/2021, PrC: 024/2021 data 
de abertura: 24/03/2021 as 07:15 horas objeto: registro de preços para 
aquisição de medicamentos biológicos, éticos, genéricos, similares e 
específicos em conformidades com as especificações e quantidades a 
serem definidas, constantes na tabela da anvisa, para atender ao servi-
ços de saúde do município onde os mesmos serão destinados a Farmá-
cia de minas . o edital se encontra no site da Prefeitura (www .belovale .
mg .gov .br)

 belo Vale aos nove dias do mês de fevereiro 
do ano de dois mil e vinte e um .

 Waltenir liberato soares
 Prefeito municipal 

3 cm -09 1444517 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE
- aVIso de lICITaçÃo:

 pregão no sistema registro de preços: 015/2021, PrC:025/2021 data 
de abertura: 25/03/2021 as 07:15 horas objeto: registro de preços para 
aquisição de tubos e conexões para atender o almoxarifado e as secre-
tarias do município . o edital se encontra no site da Prefeitura (www .
belovale .mg .gov .br)

 belo Vale aos dez dias do mês de fevereiro 
do ano de dois mil e vinte e um .

Waltenir liberato soares
 Prefeito municipal

3 cm -10 1445188 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BiCAS
ProCesso Nº 18/2021 . modalIdade 

PreGÃo PreseNCIal Nº 01/2021, 
“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 à aquisição de kits merenda para distribuição 
aos alunos devidamente matriculados na secretaria municipal de edu-
cação no período letivo de 2021 em função da pandemia de Covid-19, 
média de 1 .500 kits por mês . a sessão será realizada no dia 17/02/2021, 
às 13h00min . o edital Completo poderá ser obtido pelos interessados 
pelo endereço eletrônico http://www .bicas .mg .gov .br ou https://www .
portaldecompraspublicas .com .br . 

3 cm -10 1445149 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BiCAS
aVIso: ProCesso 003/2021 . modalIdade 

Tomada de Preços Nº 01/2021 .
 a Prefeitura municipal de bicas, por intermédio do sr . Prefeito muni-
cipal, no uso de suas atribuições legais, informa que o Processo lici-
tatório nº 003/2021, modalidade Tomada de Preços nº 01/2021, 
tipo técnica e preço, tendo por objeto PresTaçÃo de serVIços 
TÉCNICos de CoNsulTorIa JurÍdICa Pessoa FÍsICa foi 
anulado com base no art . 49 da lei 8 .666/93 . Helber marques Correa, 
Prefeito municipal . 

2 cm -10 1445147 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/mG. 
adeNdo 02 ao PreGÃo PreseNCIal Nº 14/2021, 

Que tem por objeto o registro de preços para aquisições futuras e par-
celadas de gás oxigênio medicinal e cilindros a título de comodato, de 
acordo com as necessidades . Torna público aos interessados que houve 
alteração no edital . Nova data de abertura: 23/02/2021 - 10h00min . 
Edital Retificado, Anexos e Adendos no Site: www.boaesperanca.
mg .gov .br/licitacoes . Informações: (35) 3851-0314 .

2 cm -10 1445031 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/mG. 
aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal Nº 16/2021 .

 Tipo menor Preço Global . objeto:Contratação de empresa para pres-
tação de serviços especializados de coleta, transporte, tratamento ade-
quado e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, 
(exclusivamente dos grupos a, b, e) nos parâmetros que determina 
a resolução nº 358, de 29 de abril de 2005 (CoNama) e as nor-
mas da abNT vigentes . entrega dos envelopes até às 10h:00min de 
24/02/2021 . edital e anexos no site: www .boaesperanca .mg .gov .br/lici-
tacoes . Informações: (35) 3851-0314 . Hideraldo Henrique silva, Pre-
feito municipal .

3 cm -10 1445167 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuENÓPoLiS
ProCesso N .º 010/2021 - PreGÃo PreseNCIal 006/2021 - 

objeto: aquisição de 4 .750 Kits de alimentação . data: 08/03/2021 as 
09:00 horas . o edital se encontra disponível no site http://buenopolis .
mg .gov .br/953-2/ . Informações: email: licitacao@buenopolis .mg .gov .
br- CPl .

Célio santana - Prefeito municipal .
2 cm -09 1444613 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BuENÓPoLiS
 ProCesso lICITaTÓrIo Nº 009/2021-adesÃo 001/2021 . 

objeto: adesão como “CaroNa” à ata de registro de Preços nº 
126/2020 - Processo 077/2020, da Prefeitura municipal de Felixlândia/
mG . objeto: registro de preços para contratação de empresa especia-
lizada em perfuração e manutenção de poços artesianos, com forneci-
mento de peças, para atender as necessidades do município . Fornecedor: 
Jane Perfurações de Poços artesianos ltda-ePP . Valor: r$ 338 .404,25 . 
assinado em 05/02/2021 . CPl – Célio santana/Prefeito municipal . 

2 cm -09 1444615 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiANA
 - aVIso de lICITaçÃo – P .P Nº 003/2021

- o município de Caiana-mG, torna público nos termos das leis 
Federais nº lei 8 .666/93, 10 .520/02 e 123/06 e suas alterações, por 
intermédio de seu pregoeiro, oP .l nº 006/2021,P .P nº 003/2021 – 
r .P nº 003/2021, com abertura para o dia 25/02/2021às 14:00horas, 
Visando:registro de preço para aquisição de retroescavadeiras em aten-
dimento a secretaria de obras desta municipalidade .o edital completo 
encontra-se à disposição na sede da Prefeitura à rua miguel Toledo, nº 
106, centro, na cidade de Caiana- mG CeP: 36 .832-000 pelo telefone 
(32) 3745-1049 ou através do site:www .caiana .mg .gov .br- maurICIo 
PINHeIro FerreIra – Prefeito municipal . 05/02/2021 .

3 cm -08 1443974 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CANA VErDE/mG 
aVIso de CHamameNTo PÚblICo – 

CredeNCIameNTo 002/2021 
Tipo: Preços Fixados Tabela sus – objeto: Credenciamento para Con-
tratação por Inexigibilidade de empresas para Prestação de serviços de 
exames laboratoriais aos Preços da Tabela sus – entrega dos envelo-
pes: a partir do dia 17 de fevereiro de 2021 – Horário para recebimento 
e abertura dos envelopes: entre 13h00min e 16h00min – dias Úteis – 
Informações completas com a Comissão Permanente de licitação da 
Prefeitura municipal de Cana Verde/mG – Fone (35) 3865-1202, no 
horário de 13h00min as 16h00min – www .canaverde .mg .gov .br – lici-
tacao@canaverde .mg .gov .br

3 cm -10 1445239 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiTÃo ANDrADE/mG
 –eXTraTo de reVoGaçÃo do ProCesso 

lICITaTÓrIo Nº . 002/2021, 
modalidade Tomada de Preços Nº . 001/2021, cujo objeto é a Con-
tratação de pessoa física ou pessoa jurídica para atuar na coordenação, 
acompanhamento, implantação e desenvolvimento dos eixos previstos 
no Plano municipal de saneamento básico (Pmsb), visando atingir os 
objetivos e metas nele estabelecidos no município de Capitão andrade/
mG . Por intermédio do seu Prefeito municipal, sr . aroldo miranda da 
silva, no uso de suas atribuições legais, e na forma do art . 49 da lei 
Federal nº8 .666/93 . Prefeitura municipal de Capitão andrade/mG, 09 
de fevereiro de 2021 .

3 cm -10 1445046 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiTÃo ANDrADE/mG,
ProCesso lICITaTorIo Nº 012/2021, modalIdade 

PreGao PreseNCIal Nº 005/2021, 
para registro de Preços, menor preço por item, cujo objeto é o registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de carnes e derivados para 
complementação da alimentação escolar servida nas escolas da rede 
municipal de educação e manutenção das demais secretarias muni-
cipais de Capitão andrade-mG . a abertura será dia 02 de março de 
2021 às 10:30 horas na Prefeitura municipal de Capitão andrade, na 
rua messias Nogueira, 500 – Centro, Capitão andrade/mG . o edital 
poderá ser lido e obtido no período de 11 de fevereiro de 2021 a 02 de 
março de 2021, através do portal da transparência https://www .trans-
parencia .capitaoandrade .mg .gov .br/licitacoes/ ou pelo tel .: (33) 3231-
9124, de segunda a sexta das 07:00 às 13:00 horas, com dannilo roger 
andrade leite – Pregoeiro .

4 cm -10 1445020 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

CÂmArA muNiCiPAL DE ALFENAS –
 eXTraTo de reVoGaçÃo do PreGÃo 

PreseNCIal Nº 03/2021 - 
a Câmara municipal de alfenas torna pública a revogação do Processo 
licitatório nº 11/2021, modalidade Pregão Presencial nº 03/2021, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em software de gestão 
ao apoio legislativo da Câmara municipal, com licença mensal para o 
exercício de 2021 tendo em vista a necessidade de inclusão de infor-
mações complementares no edital . sandra de oliveira Cardoso leal 
– Pregoeira .

2 cm -10 1445143 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE BiCAS
ProCesso Nº 007/2021  . 

modalidade Pregão Presencial nº 001/2021, “Tipo menor Preço glo-
bal” . encontra-se aberto na Câmara municipal de bicas, o edital refe-
rente a contratação de empresa especializada em prestação de servi-
ços técnicos de consultoria e assessoria em Contabilidade e Finanças 
Públicas, para o legislativo municipal . a sessão será realizada no dia 
22/02/2021, às 14h00min . os interessados poderão obter cópia do edi-
tal na Praça raul soares, nº 49, na cidade de bicas ou acessar o ende-
reço eletrônico http://www .bicas .mg .leg .br . Nathanne C . C . bortolini, 
Pregoeira .

3 cm -10 1445329 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE iTABiriTo/mG –
 resulTado seleçÃo de esTÁGIo_ dIreITo . 

Resultado final por ordem de classificação, da seleção para estágio não 
obrigatório, destinada ao preenchimento de vagas na área de direito, 
consoante edital de 20 de janeiro de 2021 . 1º CHrYsTIaN edu-
ardo Pedrosa
2º JÉssICa armeNdaNe roCHa  .
A candidata LAURA MOREIRA foi desclassificada na fase de inscri-
ção pois não apresentou ficha de cadastro, sendo parte da documenta-
ção solicitada .data: 03/02/2021

CÂmara muNICIPal de ITabIrITo/mG – resultado seleção de 
Estágio_ ADMINISTRAÇÃO . Resultado final por ordem de classifi-
cação, da seleção para estágio não obrigatório, destinada ao preenchi-
mento de vagas na área de administração consoante edital de 20 de 
janeiro de 2021 .
1º bruNo barCelos alVes da sIlVa
2º larIssa aPareCIda de olIVeIra
3º bÁrbara lemo Gomes Pedrosa
4º beaTrIZ VIaNa melo . data 03/02/2021

5 cm -10 1445212 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPAGiPE
 PreGÃo Nº . 9/2021

 município de Itapagipe torna público que no dia 18 de fevereiro de 
2021 às 12:00 hs, no setor de licitação situado na rua 08 - nº 1000, 
na cidade de Itapagipe/mG, serão recebidas e abertas a documentação 
e propostas relativas à modalIdade Pregão nº . 9/2021, que tem por 
objetivo a aquisição de equipamento odontológico (esb), referente à 
PORTARIA Nº 3.389, de 10 dezembro de 2020, com a finalidade de 
estruturar, reorganizar e adequar os ambientes voltados à assistência 
odontológica, na atenção Primária à saúde, conforme Termo de refe-
rência . Cópias de edital e informações complementares serão obtidas 
junto ao departamento de licitação, das 11:00 às 17:00 horas, no ende-
reço acima referido ou através do site www .itapagipe .mg .gov .br ou 
e-mail licitacao@itapagipe .mg .gov .br . Telefone 34-3424 9000 .

3 cm -09 1444944 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPAGiPE
eXTraTo de HomoloGaçÃo . ProCesso Nº .: 0013509

Prefeitura municipal de Itapagipe modalidade: Pregão nº .: 02/2021 rP 
02 . Tipo: menor Preço por item . Homologo o procedimento da lici-
tação, cujo objeto é aquisição de medicamentos para a secretaria de 
saúde (Termo de adesão da resoluçÃo ses/mG Nº 7 .156, de 15 
de JulHo de 2020), conforme Termo de referência, em favor das 
empresas: CuNHa & saVaZI dIsTrIbuIdora de medICameN-
Tos lTda me e Ts Farma dIsTrIbuIdora eIrelI, nos termos 
e condições do julgamento efetuado pela pregoeira e equipe de apoio, 
produzindo desta forma seus jurídicos e legais efeitos . Itapagipe/mG, 
02 de fevereiro de 2021 . ricardo Garcia da silva – Prefeito municipal .

3 cm -10 1445055 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPAGiPE
eXTraTos de CoNTraTos . ProCesso Nº .: 0013509

Prefeitura municipal de Itapagipe modalidade: Pregão nº .: 02/2021 
rP02 . Tipo: menor Preço por Item . objeto: aquisição de medicamen-
tos para a secretaria de saúde (Termo de adesão da resoluçÃo 
ses/mG Nº7 .156, de 15 de JulHo de 2020), conforme Termo 
de referência . Forma de pagamento: até 15 dias mediante NF . d .o .: 
conforme orçamento vigente . data: 02/02/2021 . Vigência 31/12/2021 . 
Foro: Comarca de Itapagipe . Contratos: nº 014/2021 - Ts Farma 
dIsTrIbuIdora eIrelI-ePP r$ 1 .989,30; nº 015/2020 - Cunha & 
savazi distribuidora de medicamentos lTda-me - r$ 6 .943,63 .

3 cm -10 1445056 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPAGiPE
eXTraTo de adJudICaçÃo . ProCesso Nº .: 0013509

Prefeitura municipal de Itapagipe modalidade: Pregão nº .: 02/2021 
rP 02 . Tipo: menor Preço por item . adjudico o procedimento da lici-
tação, cujo objeto é aquisição de medicamentos para a secretaria de 
saúde (Termo de adesão da resoluçÃo ses/mG Nº 7 .156, de 
15 de JulHo de 2020), conforme Termo de referência, em favor 
das empresas: CuNHa & saVaZI dIsTrIbuIdora de medICa-
meNTos lTda me e Ts Farma dIsTrIbuIdora eIrelI; nos 
termos e condições do julgamento efetuado pela pregoeira e equipe de 
apoio, produzindo desta forma seus jurídicos e legais efeitos . Itapagipe/
mG, 02 de fevereiro de 2021 . Thaís moreira de melo - Pregoeira .

3 cm -10 1445054 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE áGuAS FormoSAS – mG.
 aVIso de lICITaçÃo . ProCesso lICITaTÓrIo Nº 

009/2021 . PreGÃo PreseNCIal Nº 005/2021 . 
objeto: aquisição de 01 (um) veículo 0 km - tipo passageiro para aten-
dimentos aos serviços prestados pela secretaria municipal de assistên-
cia social / Cras . data: 26/02/2021, 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, 09 de fevereiro de 
2021 . - sérgio Fernandes Costa – Pregoeiro .

3 cm -10 1445094 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA/mG – 
INeXIGIbIlIdade 002/2021 . 

Torna público que abrirá CredeNCIameNTo de pessoa física ou 
jurídica para prestação de serviços de supervisão, consultoria, asses-
soria em saúde mental e atenção psicossocial clínico-institucional para 
atender a equipe do CaPs e a rede de atenção psicossocial de almenara 
(raPs) . Poderão entregar os envelopes com a documentação a partir 
do dia 10/02/2021 no horário de 8h00min até 11h00min e 14h00min 
às 17h00min, na sede da Prefeitura municipal, Pça . dr . Hélio rocha 
Guimarães, nº 27, Centro - CeP: 39 .900-000 (sala de licitações) . o 
edital poderá ser obtido através do email licitapma@hotmail .com e está 
publicado no site da Prefeitura http://www .almenara .mg .gov .br/-ade-
mir Costa Gobira . Prefeito municipal .

3 cm -09 1444868 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALmENArA/mG
 - PreGÃo PreseNCIal Nº 010/2021 

Comunica que abrirá Pregão Presencial nº 010/2021, TIPo: menor 
preço por item, cujo objeto é o registro de preço para eventual con-
tratação de pessoa jurídica para aquisição de areia, brita, bloco sex-
tavado, Paralelepípedo, meio Fio pré-moldado, em atendimento às 
demandas da Prefeitura municipal de almenara/mG . a abertura será 
dia 24/02/2020 às 8hs30min, na sede da Prefeitura, Pça . dr . Hélio 
rocha Guimarães, nº 27, Centro - CeP: 39 .900-000 . o edital poderá 
ser obtido pelo e-mail licitapma@hotmail .com e será publicado no site 
da Prefeitura http://www .almenara .mg .gov .br/ . CPl .
PreFeITura muNICIPal de almeNara/mG – dIsPeNsa 
008/2021, Publica extrato de contrato . objeto:Contratação de serviços 
junto ao Consórcio Intermunicipal de saúde/CIsral para prestação 
de serviços na área da saúde de média e alta complexidade, especi-
ficados no DECRETO nº 001 de 29 de março de 2019 que define a 
tabela de serviços de saúde, Contrato nº 025/2021, empresa: Consór-
cio Intermunicipal de saúde da região de almenara - CIsral Valor: 
r$4 .000 .000,00 Vigência: 02/02/2020 à 01/02/2021 . ademir Costa 
Gobira – Prefeito municipal .

5 cm -10 1445190 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS 
PrC 035/2021 – PreGÃo PreseNCIal 014/2021 

– reGIsTro de Preços 014/2021 . 
o município de alvinópolis torna público a realização de registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
para fornecimento de fórmulas, dietas, complementos e suplementos 
nutricionais, para atender as necessidades da secretaria municipal de 
saúde do município de alvinópolis . data da sessão: dia: 23/02/2021 . 
Credenciamento e entrega dos envelopes: das 12:30h às 13:00h . aber-
tura dos envelopes: às 13:00 horas, local: sala de licitações, Prefei-
tura municipal de alvinópolis, rua monsenhor bicalho, 201 – CeP: 
35 .950-000 . edital disponível no site do município . alvinópolis, 10 de 
fevereiro de 2021 .

3 cm -10 1445201 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS 
– PaP 01/2021 Termo de FomeNTo . 

o município de alvinópolis torna pública a realização de parceria para 
transferência financeira de recursos previstos na Lei Orçamentária do 
exercício financeiro de 2021 e, ainda, cessão de servidor público da 
administração direta ao asIlo da soCIedade sÃo VICeNTe de 
Paulo de alVINÓPolIs, visando atendimento aos idosos . Valor do 
termo de fomento: r$ 10 .000,00 . Vigência: 03/02/2021 a 03/02/2022 . 
alvinópolis, 10 de fevereiro de 2021 .

2 cm -10 1445230 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ANDrELANDiA
aVIso de deCIsÃo Pda
ProCesso Nº 001/2020

O Prefeito de Andrelândia, diante do relatório final da Comissão de 
Processos disciplinares administrativos, nomeados pelas Portarias nº 
009/2020 e 037/2021, onde demonstrou-se, de forma cabal, que a servi-
dora raphaela Coure de santana ribeiro, fonoaudióloga, matrícula fun-
cional nº 01853, lotada no órgão setor de saúde do município, cometeu 
a infração prevista no artigo 106, II, entendeu ser o caso de aplicação da 
penalidade de demissão, conforme preceitua o art . 30, II c/c art . 106, II 
do estatuto dos servidores Públicos do município de andrelândia, sem 
que a servidora comparecesse ao seu local de trabalho para exercer suas 
funções . Francisco C . rivelli . Prefeito municipal . 09/02/2021 .

3 cm -10 1445009 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArAPoNGA/mG 
CHamada PÚblICa Nº 001/2021 . 

Torna público, que fará realizar Chamada Pública nº 001/2021, na data 
de 05/03/2021, às 09h00min, Processo licitatório nº 020/2021, objeti-
vando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 
alimentação escolar com dispensa de licitação nº 005/2021 . Informa-
ções no setor de licitações da Prefeitura municipal, situado na Praça 
manoel romualdo de lima, nº 221, Centro, araponga/mG, ou por tele-
fone . (31) 3894-1100 . araponga/mG, 10/02/2021 .

 Prefeitura municipal de araponga/mG Pregão Presencial nº 005/2021 . 
Torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial nº 005/2021, na data de 23/02/2021, às 08h30min, objetivando 
o registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros ali-
mentícios descritos e especificados no anexo I, destinados à merenda 
escolar da rede municipal de ensino . Informações no setor de lici-
tações da Prefeitura municipal, situado na Praça manoel romualdo de 
lima, nº 221, Centro, araponga/mG, ou por telefone . (31) 3894-1100 . 
araponga/mG, 10/02/2021 .

 Prefeitura municipal de araponga/mG Pregão Presencial nº 006/2021 . 
Torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial nº 006/2021, na data de 23/02/2021, às 13h00min, objetivando 
o registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de uniformes 
descritos e especificados no anexo I do Edital, destinados à atender os 
alunos da rede municipal de ensino, bem como para servidores muni-
cipais . Informações no setor de licitações da Prefeitura municipal, 
situado na Praça manoel romualdo de lima, nº 221, Centro, araponga/
mG, ou por telefone . (31) 3894-1100 . araponga/mG, 10/02/2021 .

 Prefeitura municipal de araponga/mG Pregão Presencial nº 007/2021 . 
Torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presen-
cial nº 007/2021, na data de 23/02/2021, às 15h00min, objetivando o 
registro de preço para futuras aquisições de oxigênio e locação de con-
centradores descritos e especificados no anexo I, para atender a Secre-
taria municipal de saúde . Informações no setor de licitações da Pre-
feitura municipal, situado na Praça manoel romualdo de lima, nº 221, 
Centro, araponga/mG, ou por telefone . (31) 3894-1100 . araponga/
mG, 10/02/2021 . 

9 cm -10 1445168 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA 
PreGÃo PreseNCIal 010/2021 

será realizado no dia 25/02/2021, às 09:00 horas, o Pregão Presen-
cial nº 010/2021 – objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria e assesso-
ria visando o planejamento, análise, organização e acompanhamento na 
captação dos ICms patrimônio cultural, esportivo e turismo . edital e 
informações encontram-se à disposição dos interessados na sala de lici-
tações 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, 10 de fevereiro de 2021 . Fernanda Nunes de 
oliveira - Pregoeira .

 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
011/2021 – será realizado no dia 25/02/2021, às 11:00 horas, o Pregão 
Presencial nº 011/2021 – objeto: registro de preços para eventual for-
necimento de gêneros alimentícios para atender diversas secretarias 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, 10 de fevereiro 
de 2021 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
012/2021 – será realizado no dia 01/03/2021, às 09:30 horas, o Pre-
gão Presencial nº 012/2021 – objeto: registro de preços para futura e 
eventual aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para 
manutenção das atividades da secretaria municipal de Infraestrutura e 
meio ambiente . edital e informações encontram-se à disposição dos 
interessados na sala de licitações localizada na rua Governador Valada-
res, nº 112, Centro, e-mail: licitação@ataleia .mg .gov .br, nos dias úteis, 
nos horários de 08:00 às 14:00 horas . ataléia/mG, 10 de fevereiro de 
2021 . Fernanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Tomada de Preço 
001/2021 – será realizado no dia 01/03/2021, às 08:30 horas, a Tomada 
de Preço nº 001/2021 – objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de assessoria técnica profissional especializada na elabora-
ção de projetos técnicos de engenharia, fiscalização e acompanhamento 
de obras públicas municipais, além da captação presencial de recursos 

 
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 320210210200956024.
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