
 22 – sexTa-feira, 13 de março de 2020 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
CÂmArA muNiCiPAL DE uNAÍ-mG,

 PreGÃo PreseNCIal Nº 02/2020
 objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanche . data de 
Julgamento:31/03/2020– Horário de Julgamento: 14:00 horas , na av . 
José Luiz Adjuto, 117 centro. O edital está disponível no site: www.
unai .mg .leg .br – Informações (38) 3676-1477 das 12:00 às 18:00 horas 
– e-mail: deusdeteunai@yahoo .com .br – unaí –mG, 12 de março de 
2020 – deusdete José Ferreira – Pregoeiro

2 cm -12 1334190 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE áGuA BoA/mG. 
aviso de licitação: a) Credenciamento nº 005/2020 . Credenciamento 
de pessoa física ou jurídica para serviços de desdobramento de madeira 
bruta em peças com as seguintes especificações: Comprimento máximo 
de 3,20 metros e com espessura de 0,06m, largura 0,20m tendo como 
resultado pranchões para serem utilizadas em pontes . data de abertura 
apartir de 16/03/2020 ás 08:00 hs .os editais e seus anexos poderão ser 
adquiridos na sala da CPl na avenida espírito santo nº 14 – Centro- 
agua boa/mG – Jose márcio alves de oliveira – Presidente da CPl .

2 cm -12 1334013 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPiNÓPoLiS 
 PreGÃo 022/2020

PreGÃo Nº 022/2020 . objeto:Implantação de registro de Preços 
visandoaquisição de material de expediente para a manutenção das ati-
vidades da administração municipal . data: 27/03/2020 às 08:00 horas . 
o edital está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura muni-
cipal de alpinópolis/mG, pelo telefone (35) 3523 .1808, e-mail lici-
tacao@alpinopolis.mg.gov.br. e no site www.alpinopolis.mg.gov.br. 
alpinópolis/mG, 12 de março de 2020 . José Gabriel dos santos Filho, 
Prefeito municipal .

3 cm -12 1334199 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALVArENGA
 aVIso de lICITaçÃo . Pal 012/2020 – 

PreGÃo PreseNCIal 009/2020 . 
objeto: aquisição de pneus novos para os veículos da frota munici-
pal, conforme especificações do edital. Abertura dos envelopes: dia 
30/03/2020, às 09:00 horas . local: sala de licitações, Prefeitura muni-
cipal de alvarenga, na rua silvério marcelino, 47 – CeP 35 .249-000 . 
Edital disponível no site www.alvarenga.mg.gov.br, ou no mesmo 
endereço, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 
16:00 horas . Informações pelo tel: (33) 3328-1193 .
 aviso de licitação . 013/2020 – Pregão Presencial 010/2020 . objeto: 
seleção propostas para fornecimento de gêneros alimentícios concer-
nentes a produtos para serviços de lanches, de conformidade com as 
especificações do edital, tipo menor preço por item. Abertura dos enve-
lopes: dia 31/03/2020, às 09:00 horas . local: local: sala de licitações, 
Prefeitura municipal de alvarenga, na rua silvério marcelino, 47 – 
CEP 35.249-000. Edital disponível no site www.alvarenga.mg.gov.br, 
ou no mesmo endereço, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e 
de 14:00 às 16:00 horas . Informações pelo tel: (33) 3328-1193 . 

4 cm -12 1334079 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS
PrC 033/2020 - PreGÃo PreseNCIal 016/2020 

reGIsTro de Preços 015/2020 .
objeto da licitação: registro de Preços para futura e eventual contrata-
ção de serviços de mão de obra para assentamento de bloquete, assenta-
mento em pedra fincada e manutenção em calçamento de pedra fincada 
nas vias públicas da sede e dos distritos do município, em atendimento 
às necessidades da secretaria municipal de obras . objeto da Publica-
ção: abertura de prazo para apresentação de contrarrazões . a Prego-
eira da Prefeitura municipal de alvinópolis torna pública a abertura de 
prazo legal de 03 dias úteis para a apresentação de contrarrazões aos 
recursos apresentados pelas empresas aJ empreendimentos de Cons-
trução Civil ltda . e Vanderlírio Presbítero de Paula eireli . Prefeitura 
municipal de alvinópolis/mG, 12/03/2020 .

3 cm -12 1334285 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALViNÓPoLiS
PrC 047/2020 – PreGÃo PreseNCIal 021/2020 

reGIsTro de Preços 020/2020
o município de alvinópolis torna público a realização de registro de 
preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a pres-
tação de serviços em medicina do Trabalho e saúde ocupacional para 
elaboração do lTCaT, PPP, laudos de insalubridade e periculosidade, e 
atendimento aos servidores Públicos do município de alvinópolis/mG 
por meio de Perícia médica e formação de juntas médicas, em confor-
midade com a legislação pertinente e as Normas regulamentadoras do 
ministério do Trabalho e emprego; exames admissionais/demissionais, 
prestando assessoria, devendo ficar disponível para o Município com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atender a secretaria 
municipal de saúde . data da sessão: dia: 25/03/2020 . Credenciamento 
e entrega dos envelopes: das 13:00h às 13:030h . abertura dos envelo-
pes: às 13:30 horas, local: sala de licitações, Prefeitura municipal de 
alvinópolis, rua monsenhor bicalho, 201 – CeP: 35 .950-000 . edital 
disponível no site do município . alvinópolis, 12 de março de 2020 .

4 cm -12 1334191 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ANGELÂNDiA-mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 05/2020

para registro de Preço para futura e eventual prestação de serviços 
de serralheria e solda para atender as diversas secretarias municipais 
do município de angelândia . data abertura: 26/03/2020 às 09:00 Hs . 
Informações: (33)3516-9000 . Prefeito municipal

2 cm -12 1334414 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArANTiNA/mG 
aVIso de lICITaçÃo - ProCesso lICITaTÓrIo Nº 026/2020

 - Tomada de Preço Nº 01/2020 . a Prefeitura municipal de 
araNTINa/mG torna público que receberá os envelopes contendo 
documentos e propostas, na modalidade Tomada de Preços Nº 
01/2020, até às 10h00min, do dia 02/04/2020, o tipo menor preço para 
a CoNTraTaçÃo de uma emPresa em reGIme de emPreI-
Tada Global Para reForma do PrÉdIo sede do desTa-
CameNTo da PolÍCIa mIlITar de araNTINa/mG, conforme 
especificações e quantitativos no Anexo II do presente Edital. As infor-
mações sobre o edital estão à disposição dos interessados com a CPl, 
na rua Juca Pereira, 31, Centro, arantina/mG, em horário comercial ou 
pelo telefone (32) 3296-1215 . a licitação 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 neste 
edital . araNTINa, 11 de março de 2020 . Yasmin luisa souza silva 
- Presidente da CPl .

4 cm -11 1333914 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG –
 aVIso de lICITaçÃo PreGÃo 10/2020 

- Tipo: Consumo – regime: meNor Preço uNITarIo – 
objeto:reGIsTro de Preços para Contratação de empresa 
para execução de serviços de calceteiro . daTa da aberTura: 
25/03/2020– Quarta-feira,às 13:00h . mais informações e edital com-
pleto junto à Prefeitura . Tel: (35) 3293-1333 ou (35) 3293-1693 - ramal 
227, pelo e-mail: compras@areado.mg.gov.br ou pelo site www.are-
ado .mg .gov .br .

– Termo aditivo do Termo de Fomento 07/2019 – objeto: alterar a 
cláusula 5ª – Partes: Prefeitura x saNTa Casa de mIserICÓr-
dIa de areado – Vigência 31/12/2020 – Pedro Francisco da silva 
– Prefeito .
– Termo aditivo do Termo de Fomento 09/2019 – objeto: alterar a 
cláusula 5ª – Partes: Prefeitura x saNTa Casa de mIserICÓr-
dIa de areado – Vigência 31/12/2020 – Pedro Francisco da silva 
– Prefeito .

4 cm -12 1334206 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ATALÉiA 
– PreGÃo PreseNCIal 007/2020

 – será realizado no dia 27/03/2020, às 09:30 horas, o Pregão Presen-
cial nº 007/2020 – 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 
12:00 e 13:30 às 16:30 horas . ataléia/mG, 12 de março de 2020 . Fer-
nanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

 PreFeITura muNICIPal de aTalÉIa – Pregão Presencial 
008/2020 – será realizado no dia 27/03/2020, às 11:30 horas, o Pre-
gão Presencial nº 008/2020 – objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de álcool etílico comum (combustível) . . 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 
12:00 e 13:30 às 16:30 horas . ataléia/mG, 12 de março de 2020 . Fer-
nanda Nunes de oliveira - Pregoeira .

5 cm -12 1334240 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS,
 edITal 02 do ProCesso lICITaTÓrIo Nº 22/2020,

 Pregão Presencial Nº 14/2020 do tipo menor preço Global, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada para operacionalizar serviços 
de resgate, transporte, permanência, acolhimento, alimentação, cuida-
dos com higiene, cuidado à saúde e segurança dos animais de médio e 
grande porte, no âmbito do território Municipal, conforme especifica-
ções contidas no Projeto básico do edital .licitação de ampla partici-
pação .sessão Pública dia: 26/03/2020,às 09h00min, na sala do Pregão 
Presencial . barão de Cocais, 12 de março de 2020 . secretarias solici-
tantes. O Edital 02 estará disponível no site do Município, www.barao-
decocais .mg .gov .br - Transparência - licitações - Nº do Pregão .

3 cm -12 1334419 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELA ViSTA DE miNAS
 aVIso de lICITaçÃo

 ProCesso admINIsTraTIVo Nº 22/2020 
 CHamada PÚblICa Nº 01/2020 no dia 07/04/2020 às 09h . objeto: 
aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura Familiar . o edi-
tal se encontra à disposição dos interessados no setor de licitações, de 
segunda à sexta-feira no horário de 7h às 11h e 13h às 17h ou através 
do site: www.belavistademinas.mg.gov.brMaiores informações telefax: 
(31) 3853-1271/1272 . Wilber José de souza – Prefeito municipal . 

2 cm -12 1334302 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE 
 aVIso de lICITaçÃo

 Pregão presencial no sistema registro de preços n°: 017/2020 PrC: 
035/2020, data de abertura: 30/03/2020, às 07h15min objeto: regis-
tro de preços para aquisição de materiais de construção para atender 
o almoxarifado e as secretarias deste município, conforme anexo I do 
edital . Cópia do edital na avenida Tocantins, 57, Centro, belo Vale 
ou pelo site: www.belovale.mg.gov.br José Lapa dos Santos. Prefeito 
municipal .

 belo Vale aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte 
 José lapa dos santos
 Prefeito municipal

3 cm -12 1334106 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE 
- aVIso de lICITaçÃo:

 Pregão presencial no sistema registro de preços n°: 018/2020 PrC: 
036/2020, data de abertura: 13/04/2020, às 07h15min objeto: regis-
tro de preços para aquisição de materiais de elétrica, tubos e conexões 
para atender as secretarias deste município, conforme anexo I do edi-
tal . Cópia do edital na avenida Tocantins, 57, Centro, belo Vale ou 
pelo site: www.belovale.mg.gov.br José Lapa dos Santos. Prefeito 
municipal .

belo Vale aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte
José lapa dos santos
 Prefeito municipal

3 cm -12 1334207 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/mG. 
aVIso de lICITaçÃo – CoNCorrÊNCIa PÚblICa Nº 02/2020 . 
Tipo menor Preço . regime de execução: empreitada por preço global . 
objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra 
incluindo fornecimento de materiais e equipamentos necessários para 
construção do novo Pam - Pronto atendimento municipal . entrega 
dos envelopes até às 10h:30min . de 14/04/2020 . edital e anexos no 
site: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes. Informações: (35) 3851-
0314 . Hideraldo Henrique silva, Prefeito municipal .

2 cm -12 1334467 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoA ESPErANÇA/mG  . 
aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal 

Nº 29/2020 . TIPo meNor Preço Por ITem . 
objeto: registro de preços para aquisições futuras e parceladas de 
materiais de papelaria e carimbos, de acordo com as necessidades 
desta municipalidade . entrega dos envelopes até às 10h:00min . de 
25/03/2020. Edital e anexos no site: www.boaesperanca.mg.gov.br/
licitacoes  . Informações: (35) 3851-0314 . Hideraldo Henrique silva, 
Prefeito municipal .

2 cm -12 1334471 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTELHoS
aVIso de lICITaçÃo

PreGÃo 07/2020
o município de botelhos, através de sua Pregoeira e da equipe de 
apoio, torna público o primeiro adendo ao Processo de licitação nº 
08/2020, Pregão 07/2020, que tem por objeto: aquisição de 01 (um) 
caminhão toco com caçamba metálica basculante para utilização da 
Secretaria de Serviços Públicos através da utilização dos recursos finan-
ceiros do convênio com o ministério da agricultura, Pecuária e abaste-
cimento . Valor estimado: r$ 272 .537,15 (duzentos e setenta e dois mil, 
quinhentos e trinta e sete reais e quinze centavos) . Protocolo dos enve-
lopes I e II: até as 14h00min do dia 31 de março de 2020 . reunião inau-
gural: às 14h15min do dia 31 de março de 2020 . Publicidade: o edital 
encontra-se no Quadro de avisos da Prefeitura de botelhos e disponível 

no site: http://www.botelhos.mg.gov.br/licitacoes. Os atos processuais 
serão publicados de forma resumida no informativo o município de 
botelhos e disponíveis, na íntegra, no site da Internet, observadas as 
normas do decreto nº 2/2007 (regulamento da lei 1 .515/06) . Infor-
mações: os autos do processo, inclusive Planilhas estimativas, encon-
tram-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura de botelhos, 
serviço de Compras e licitações, horário das 12:00 às 18:00 horas (dias 
úteis), telefone (35) 3741-1288 . sendo vedado solicitar e prestar infor-
mações verbais . endereço: Praça são benedito, 131, botelhos, minas 
Gerais; e-mail: licita1@botelhos .mg .gov .br e licita2@botelhos .mg .gov .
br; site: http://www.botelhos.mg.gov.br/licitacoes.

daniela ronquini Figueiredo – Pregoeira/ 
eduardo José alves de oliveira- Prefeito

6 cm -11 1333926 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTELHoS
aVIso de lICITaçÃo

PreGÃo 15/2020
o município de botelhos, através de sua Pregoeira e da equipe de 
apoio, torna público que foi instaurado o Processo de licitação nº 
23/2020, Pregão 15/2020, que tem por objeto: o registro de preços para 
a prestação de serviços de ressolagem de pneus . Valor estimado: r$ 
253 .272,00 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e dois 
reais) . Protocolo dos envelopes I e II: até as 14h00min do dia 07 de 
abril de 2020 . reunião inaugural: às 14h15min do dia 07 de abril de 
2020 . Publicidade: o edital encontra-se no Quadro de avisos da Pre-
feitura de Botelhos e disponível no site: http://www.botelhos.mg.gov.
br/licitacoes . os atos processuais serão publicados de forma resumida 
no informativo o município de botelhos e disponíveis, na íntegra, no 
site da Internet, observadas as normas do decreto nº 2/2007 (regu-
lamento da lei 1 .515/06) . Informações: os autos do processo, inclu-
sive Planilhas estimativas, encontram-se a disposição dos interessados 
na sede da Prefeitura de botelhos, serviço de Compras e licitações, 
horário das 12:00 às 18:00 horas (dias úteis), telefone (35) 3741-1288 . 
sendo vedado solicitar e prestar informações verbais . endereço: Praça 
são benedito, 131, botelhos, minas Gerais; e-mail: licita1@botelhos .
mg.gov.br e licita2@botelhos.mg.gov.br; site: http://www.botelhos.
mg .gov .br/licitacoes .

Vanessa araújo Pereira – Pregoeira/ eduardo 
José alves de oliveira- Prefeito

6 cm -11 1333928 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTELHoS
aVIso de lICITaçÃo

Tomada de Preço 01/2020
o município de botelhos, através de sua Comissão Permanente de 
licitação, torna público que foi instaurado o Processo de licitação nº 
22/2020, Tomada de preço 01/2020, que tem por objeto: a contratação 
de empresa para prestação de serviços técnicos de consultoria e asses-
soria nas áreas de engenharia Civil, arquitetura e engenharia elétrica 
e para formalização de projetos e convênios junto aos órgãos federais e 
estaduais . Valor estimado mensal: r$ 7 .716,67 (sete mil e setecentos e 
dezesseis reais e sessenta e sete centavos) . data máxima para protocolo 
de documentos para CrC: 30 de março de 2020 .Protocolo dos enve-
lopes I e II: até as 14h00min do dia 02 de abril de 2020 . reunião inau-
gural: às 14h15min do dia 02 de abril de 2020 . Publicidade: o edital 
encontra-se no Quadro de avisos da Prefeitura de botelhos e disponível 
no site: http://www.botelhos.mg.gov.br/licitacoes. Os atos processuais 
serão publicados de forma resumida no informativo o município de 
botelhos e disponíveis, na íntegra, no site da Internet, observadas as 
normas do decreto nº 2/2007 (regulamento da lei 1 .515/06) . Infor-
mações: os autos do processo, inclusive Planilhas estimativas, encon-
tram-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura de botelhos, 
serviço de Compras e licitações, horário das 12:00 às 18:00 horas (dias 
úteis), telefone (35) 3741-1288 . sendo vedado solicitar e prestar infor-
mações verbais . endereço: Praça são benedito, 131, botelhos, minas 
Gerais; e-mail: licita1@botelhos .mg .gov .br e licita2@botelhos .mg .gov .
br; site: http://www.botelhos.mg.gov.br/licitacoes.

daniela ronquini Figueiredo – Presidente da CPl/ 
eduardo José alves de oliveira- Prefeito

6 cm -11 1333931 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTELHoS
aVIso de lICITaçÃo

PreGÃo 16/2020
o município de botelhos, através de sua Pregoeira e da equipe de 
apoio, torna público que foi instaurado o Processo de licitação nº 
24/2020, Pregão 16/2020, que tem por objeto: o registro de preços 
para a prestação de serviços elétricos . Valor estimado: r$ 95 .320,00 
(noventa e cinco mil, trezentos e vinte reais) . Protocolo dos envelopes I 
e II: até as 14h00min do dia 08 de abril de 2020 . reunião inaugural: às 
14h15min do dia 08 de abril de 2020 . Publicidade: o edital encontra-se 
no Quadro de avisos da Prefeitura de botelhos e disponível no site: 
http://www.botelhos.mg.gov.br/licitacoes. Os atos processuais serão 
publicados de forma resumida no informativo o município de bote-
lhos e disponíveis, na íntegra, no site da Internet, observadas as normas 
do decreto nº 2/2007 (regulamento da lei 1 .515/06) . Informações: os 
autos do processo, inclusive Planilhas estimativas, encontram-se a dis-
posição dos interessados na sede da Prefeitura de botelhos, serviço de 
Compras e licitações, horário das 12:00 às 18:00 horas (dias úteis), 
telefone (35) 3741-1288 . sendo vedado solicitar e prestar informações 
verbais . endereço: Praça são benedito, 131, botelhos, minas Gerais; 
e-mail: licita1@botelhos .mg .gov .br e licita2@botelhos .mg .gov .br; site: 
http://www.botelhos.mg.gov.br/licitacoes.

Vanessa araújo Pereira – Pregoeira/ eduardo 
José alves de oliveira- Prefeito

6 cm -11 1333918 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoTELHoS
aVIso de lICITaçÃo

PreGÃo 17/2020
o município de botelhos, através de sua Pregoeira e da equipe de 
apoio, torna público que foi instaurado o Processo de licitação nº 
25/2020, Pregão 17/2020, que tem por objeto: o registro de preços de 
herbicidas, inseticidas e fertilizantes . Valor estimado: r$ 130 .223,00 
(cento e trinta mil, duzentos e vinte e três reais) . Protocolo dos enve-
lopes I e II: até as 14h00min do dia 14 de abril de 2020 . reunião inau-
gural: às 14h15min do dia 14 de abril de 2020 . Publicidade: o edital 
encontra-se no Quadro de avisos da Prefeitura de botelhos e disponível 
no site: http://www.botelhos.mg.gov.br/licitacoes. Os atos processuais 
serão publicados de forma resumida no informativo o município de 
botelhos e disponíveis, na íntegra, no site da Internet, observadas as 
normas do decreto nº 2/2007 (regulamento da lei 1 .515/06) . Infor-
mações: os autos do processo, inclusive Planilhas estimativas, encon-
tram-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura de botelhos, 
serviço de Compras e licitações, horário das 12:00 às 18:00 horas (dias 
úteis), telefone (35) 3741-1288 . sendo vedado solicitar e prestar infor-
mações verbais . endereço: Praça são benedito, 131, botelhos, minas 
Gerais; e-mail: licita1@botelhos .mg .gov .br e licita2@botelhos .mg .gov .
br; site: http://www.botelhos.mg.gov.br/licitacoes.

Vanessa araújo Pereira – Pregoeira/ eduardo 
José alves de oliveira- Prefeito

6 cm -11 1333927 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CABECEirA GrANDE (mG)
aVIso de lICITaçÃo PreGÃo 21/2020 

 a Prefeitura de Cabeceira Grande, realizará no dia 31/03/2020, às 08:30 
o Processo n .º 22/2020, Pregão Presencial n .º 21/2020, objeto: aquisi-
ção de equipamentos para implantação da academia ao ar livre, Con-
trato repasse n .º 1027 .768-51/2015 – Inf . licitacaocabeceiragrande@
hotmail .com, (38) 3677 8093 – Iron a . de souza – Presidente  .

2 cm -12 1334161 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiANA – 
aVIso de lICITaçÃo – P .l Nº 011/2020 – P .P Nº 003/2020 . 

a Prefeitura municipal de CaIaNa - mG, torna público, por intermédio 
de seu PreGoeIro, oProcesso nº 011/2020,Pregão Presencial nº 
003/2020 – registro de Preços nº 002/2020, com abertura para o dia 
26/03/2020às 14:00horas, Visando:registro de Preço para aquisição de 
solo de brita, manilha e concreto usinado em atendimento a secretaria 
municipal de obras e Interior . 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 ou através do sitewww.
caiana .mg .gov .br . maurICIo PINHeIro FerreIra – Prefeito 
municipal . 10/03/2020 .

3 cm -10 1332979 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAiANA
  adesÃo aTa srP (CaroNa) – ProCesso N .º 
012/2020 – PreGÃo PreseNCIal N .º 004/2020

 – o município de Caiana-mG, torna público nos termos da lei 
10520/02 e lei 8 .666/93 a manifestação do interesse de adesÃo a 
aTa de reGIsTro de Preço – ata de registro de Preço nº 002-
2020 Fundo Nacional de desenvolvimento da educação,cujo objeto é 
adesão (Carona) ao Pregão eletrônico nº 011-2019 - registro de Preço 
para eventual aquisição de transporte escolar diário de estudantes, 
denominado de Ônibus escolar ore - 2 – empresa CNH Industrial do 
brasil lTda – CNPJ N .º 01 .844 .555/0005-06 - Com sede rodo-
VIa mG, Nº 238, s|N – baIrro dIsTrITo INdusTrIal –seTe 
laGoas/mG – CeP: 35 .701-482 CNPJ N .º 01 .844 .555/0005-06 – 
Valor r$ 214 .000,00 (duzentos e quatorze mil reais) .

3 cm -11 1333605 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAmBuÍ
eXTraTo de raTIFICaçÃo/HomoloGaçÃo/CoNTraTo

PrC N .º: 299/2020 – INeXIGIbIlIdade Nº . 007/2020 - em vista 
das razões alinhadas pelo secretário de Governo, esporte, Cultura e 
lazer desta municipalidade e com amparo no Parecer Jurídico emitido 
pelo assessor jurídico da Prefeitura, raTIFICo e HomoloGo a pre-
sente inexigibilidade de licitação, tendo como objetivo a contratação de 
apresentações artísticas para o 2º Festival Cultural de Cambuí, sendo 
adjudicadas as seguintes empresas: FmX Produções e eVeNTos 
LTDA. EPP. com o show da Turma do Pagode, Contrato nº. 057/20 - 
valor r$ 95 .000,00 / PlaNos Produções arTÍsTICas lTda . 
me ., com a dupla bruno & barreto, contrato Nº . 058/20 - valor r$ 
100 .000,00 / luIZ aNTÔNIo sCHIaVoN PereIra ProduçÃo e 
eVeNTos lTda ., com o grupo rPm, contrato Nº . 059/20 - valor r$ 
50 .000,00 nos termos do art . 25, Caput, da lei 8 .666/93 e alterações . - 
Tales Tadeu TaVares – Prefeito . 

4 cm -12 1334372 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CANTAGALo/mG
PreGÃo PreseNCIal 002/2020, 

ProCesso lICITaTÓrIo 008/2020 – referente a registro de Preços 
para Futura e eventual registro de Preços para Futura e eventual aqui-
sição de Combustíveis, Derivados de Petróleo e afins a serem utilizados 
nos Veículos e máquinas da Frota municipal . abertura no dia 26 de 
março de 2020 às 14:00 horas
PreGÃo PreseNCIal 003/2020, ProCesso lICITaTÓrIo 
009/2020 – referente a registro de Preços para Futura e eventual 
registro de Preços para Futura e eventual aquisição de Combustíveis, 
Derivados de Petróleo e afins a serem utilizados nos Veículos e Máqui-
nas da Frota municipal . abertura no dia 27 de março de 2020 às 13:30 
horas . Informações pelo fone: 33-3411 9001 ou email licitacantagalo@
gmail .com . marciela aparecida da rocha – Presidente da CPl .

3 cm -11 1333882 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CANTAGALo /mG
eXTraTo de CoNTraTo: ProCesso 

lICITaTÓrIo 001/2020, CoNVITe 001/2020 . 
objeto: Contratação de empresa especializada para extensão de rede 
elétrica e instalação de transformadores e remoção de postes em ruas do 
município em atendimento à Prefeitura municipal de Cantagalo/mG . 
Homologação: 11/02/2020 . extrato de Contrato nº 005/2020, empresa 
Vencedora: ZeNY CoNsTruções e ProJeTos eIrelI - CNPJ: 
20 .790 .560/0001-02 . Valor: r$ 107 .800,00 (cento e sete mil e oitocen-
tos reais) . Vigência: 11/02/2020 a 11/08/2020 . Informações pelo fone: 
33-3411 9001 ou email licitacantagalo@gmail .com  . adeilson medei-
ros de oliveira – Prefeito municipal .

3 cm -11 1333798 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG. 
aVIso de INTerPosIçÃo de reCurso 

reFereNTe a TP 001/2020 . 
objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada, sob regime de 
empreitada por preço global, com fornecimento de equipamentos, mão-
de-obra, materiais e dos serviços técnicos necessários para execução de 
vestiários e alambrado no campo João moreira de souza neste muni-
cípio em atendimento ao Contrato de repasse nº 880708/2018/me/
CAIXA firmado entre a União Federal por intermédio do Ministério 
do esporte representado pela Caixa econômica Federal e o município 
de Capinópolis . a CPl comunica a interposição de recurso por parte 
da empresa real Perfect serviços eireli-me contra a decisão da CPl q/ 
declarou desclassificada sua proposta de preços. Os interessados pode-
rão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme consta no § 
3º do art 109 da lei 8 .666/93 . a íntegra do recurso se encontra no setor 
de licitações desta Prefeitura situada na av . 113 nº 636 – b . Paraíso 
onde os licitantes poderão obter vistas . Capinópolis-mG, 11/03/2020 . 
luiz Carlos de oliveira - Presidente da CPl .

PreFeITura muNICIPal de CaPINÓPolIs-mG . aviso do PP nº 
006/2020, tipo menor preço por lote . licitação exclusiva p/ me e ePP . 
objeto: Contratação de empresa p/ fornecimento de peças originais ou 
genuínas e mão de obra p/ conserto do Ônibus placa GXH-5161 e Ôni-
bus placa GXH-5152 da secretaria m . de educação e Cultura . data 
de abertura: 24/03/2020 às 14h00min (catorze horas) . local: sede da 
prefeitura na Av. 113, 636 – B. Paraíso. Edital no site: www.capino-
polis .mg .gov .br . Informações pelo telefone: 034-263-0320 . Capinópo-
lis-mG, 11/03/2020, lucas Victor da silva souza . Pregoeiro . 

6 cm -11 1333654 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPiNÓPoLiS-mG
aVIso de alTeraçÃo de daTa . PP 006/2020

tipo menor preço por lote . licitação exclusiva p/ me e ePP . objeto: 
Contratação de empresa p/ fornecimento de peças originais ou genu-
ínas e mão de obra p/ conserto do Ônibus placa GXH-5161 e Ônibus 
placa GXH-5152 da secretaria m . de educação e Cultura . Fica alterada 
a data de abertura do pregão supramencionado . oNde se lÊ: data 
de abertura: 24/03/2020 leIa-se: data de abertura: 26/03/2020, às 
14horas . Capinópolis-mG, 12/03/2020, lucas Victor da silva e souza 
- Pregoeiro .

3 cm -12 1334377 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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