
 12 – quarTa-feira, 24 de março de 2021 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FELiSBurGo

PreGÃo PreseNCIal srP Nº 008/2021
Torna público o Processo administrativo nº 031/2021, Pregão Presen-
cial srP nº 008/2021, objeto: registro de Preço para futura e eventual 
aquisição de material médico - hospitalar . abertura dia 08/04/2021, às 
07:00hrs .Torna público o Processo administrativo nº 032/2021, Pre-
gão Presencial nº 009/2021, objeto: Contratação de empresa para licen-
ciamento de uso de sistemas de informática integrados, para a gestão 
pública municipal, com os serviços de conversão de dados, implan-
tação, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento 
durante o período contratual . abertura dia 09/04/2021, às 08:00hrs .
Torna público o Processo administrativo nº 033/2021, Pregão Presen-
cial nº 010/2021, objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento 
efetivo, fiscalização e elaboração de projetos de engenharia. Abertura 
dia 09/04/2021, às 14:00hrs .Informações na sede da Prefeitura munici-
pal localizado a av . brasil, nº 969, Centro, ou pelo site www .felisburgo .
mg .gov .br . Ideuvan de souza avelar - Prefeito municipal .

4 cm -23 1460121 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FLorESTAL/mG
Pl 009/2021, PP 008/2021

Torna público aos interessados a realização do proc . licitatório . objeto: 
aq. dietas enterais e leites especificos para atendimentos das necessida-
des da sec mun de saúde do município, com entrega parcelada . Tipo: 
menor preço ítem . entrega dos envelopes: 08/04/2021 as 08:00 h . 
Maiores informações tel: 31-35362233. Edital site www.florestaltrans-
parente .com .br . Geraldo marcondes Nogueira . Pregoeiro municipal .

2 cm -23 1460138 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG
PreGÃo eleTrÔNICo Nº 007/2021

aviso de Homologação . o município de Governador Valadares torna 
pública a homologação do Pregão eletrônico 000007/2021 - PaC 
000023/2021 - Aquisição de meio fio, tubo de concreto, boca de lobo e 
bloquete para a secretaria municipal de obras e serviços urbanos . em 
decorrência do exposto no processo de licitação a mim apresentado, 
homologo o seu objeto a licitante (l & r Construtora e empreendimen-
tos ltda nos lotes 14, 16 e 17 no valor total de r$ 547 .010,16e mgf Pré-
moldados e engenharia ltda nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 15 no valor total de r$ 3 .620 .124,00) Valor Total da licitação r$ 
4 .167 .134,16 (quatro milhões cento e sessenta e sete mil cento e trinta e 
quatro reais e dezesseis centavos) . Governador Valadares, 23 de março 
de 2021 . Filipe rigo diniz- secretário municipal de administração .

4 cm -23 1460260 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

eXTraTo dos CoNTraTo Nº 008/2021
extrato do Contrato . extrato do Contrato 008/2021, celebrado entre o 
município de Governador Valadares e o Hospital Nossa senhora das 
Graças, CNPJ nº . 20 .600 .763/0001-80, o qual rege o credenciamento de 
estabelecimento de saúde habilitado como unidade de assistência da 
alta complexidade em Nefrologia pelo ministério da saúde no muni-
cípio de Governador Valadares, para integrar a linha de cuidado da pes-
soa com doença renal Crônica, pelo período de 12 (doze) meses, com 
início em 26/02/2021 e término em 26/02/2022, o valor total estimado 
de r$ 5 .880 .367,64 (cinco milhões, oitocentos e oitenta mil, trezentos 
e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), que será suportado 
pelas dotações orçamentárias nº 02010001 .1030210172 .59333903900
000995 .102 .00/02010001 .1030210172 .59333903900000995 .159 .00 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, específica da Secretaria 
Municipal de Saúde, para o exercício financeiro de 2021.

4 cm -23 1460513 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GrÃo moGoL
ProC . 44/21-INeXIGIbIlIdade 2/21-

Credenciamento 2/21-Credenciamento profissionais da saúde - Fica 
suspenso por razões de interesse público, licitacao@graomogol .
mg .gov .br – www .graomogol .mg .gov .br .

1 cm -23 1460196 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES/mG – 
aVIso de susPeNsÃo de sessÃo de lICITaçÃo –

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. A Pregoeira Oficial do Muni-
cípio de Guanhães/mG torna público para conhecimento dos interessa-
dos a suspensão da sessão de licitação do Pregão Presencial registro de 
Preços nº 004/2021, Processo licitatório nº 008/2021 – objeto: regis-
tro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de arbitragem para eventos esportivos 
para atender a secretaria municipal de esporte e lazer do município 
de Guanhães/mG, que aconteceria no dia 24/03/2021 às 9h . maiores 
informações no setor de licitação, na sede da Prefeitura municipal de 
Guanhães, localizada na Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100, Cen-
tro, das 13h30 às 17h horas ou pelo telefone (33) 3421-1501 . mariana 
Teixeira Coelho Menezes - Pregoeira Oficial.

3 cm -23 1460557 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES
eXTraTo de adITIVo do CoNTraTo 111/2018

5º Termo aditivo – Processo 071/2018 – dispensa - 025/2018 . objeto: 
locação de imóvel para funcionamento da Farmácia Central do muni-
cípio de Guanhães/mG . locadora: sra . Joyce Gomes sette miranda, 
CPF: 046 .033 .586-36 . altera-se cláusula 5º do respectivo contrato . 
Vigência: 01/04/2021 a 30/06/2021 .total do contrato r$ 4 .200,00 data 
da ass .:18/03/2021 . mariana Teixeira Coelho menezes . Presidente da 
CPL/Pregoeira Oficial.

2 cm -23 1460243 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES 
eXTraTo de adITIVo do CoNTraTo 016/2020 

2º Termo aditivo – Processo 001/2019 – Pregão - 001/2019 . objeto: 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
transporte inter-hospitalar para pacientes mediante utilização de ambu-
lância de suporte avançado Tipo d (ambulância uTI móvel) e ambu-
lância de Transporte Tipo a para atender a secretaria municipal de 
saúde do município de Guanhães/mG . empresa: life remocenter 
Transportes ltda . ePP . CNPJ: 06 .178 .714/0001-70 . altera-se Cláusula 
2º e 6ª do respectivo Contrato . Valor do aditivo r$ 24 .386,12 . data 
da ass .: 11/02/2021 . mariana Teixeira Coelho menezes . Presidente da 
CPL/Pregoeira Oficial.

3 cm -23 1460478 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArANÉSiA
– eXTraTo de raTIFICaçÃo de INeXIGIbIlIdade .

Processonº .025/2021, Inexigibilidade nº . 001/2021, Credenciamento 
nº . 001/2021 . objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas ou pessoas 
físicas para prestação de serviços profissionais de médicos especialistas 
em diversas áreas para o Centro de apoio à saúde da mulher e espe-
cialidades e PSF’s. O prefeito ratifica os procedimentos em favor de 
orTomed serVIços mÉdICos lTda me e CardIolÓGICa 
lTda me . eXTraTo de HomoloGaçÃo . Processo nº . 029/2021 
– Pregão Presencial nº . 016/2021 . objeto: aquisição de aparelho Cen-
tral PabX e acessórios, destinado ao uso no Paço municipal e Cen-
tro administrativo Prefeito José Cristóvão ramos . empresa vence-
dora: FIbra TeleComuNICações lTda . Valor: r$10 .809,76 . 
eXTraTo de HomoloGaçÃo . Processo nº . 030/2021 – Pregão 
Presencial nº . 020/2021 . objeto:registro de preço para aquisição even-
tual e futura de equipamentos de proteção individual – ePI’s, pelo 
período de doze meses . empresas vencedoras: bH soldas eQuI-
PameNTos de ProTeçÃo INdIVIdual eIrelI e Carlos 
HeNrIQue da sIlVa CosTa me . eXTraTo de Homolo-
GaçÃo . Processo nº . 019/2021 – Pregão Presencial nº . 031/2021 . 

objeto:registro de preço para aquisição de pedras, concreto usinado 
de brita e areia industrializada, para fornecimento eventual e futuro 
pelo período de doze meses . empresas vencedoras: Flex – Comércio e 
representação eireli e britamil – brita, Concreto e serviços de enge-
nharia . Paulo marcos Teixeira – secretário de administração e laércio 
Cintra Nogueira – Prefeito municipal de Guaranésia .

6 cm -23 1460230 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTo iBiAÍ-mG
adesÃo À aTa de reGIsTro de Preços Nº 05/2020

vinculada ao Pregão eletrônico 04/2020 . objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços de administração e gerenciamento 
de frotas através de Cartão magnético, realizada pelo consórcio inter-
municipal para o desenvolvimento ambiental sustentável do norte de 
minas – CodaNorTe . Valor Global: r$ 108 .808,00 (cento e oito 
mil oitocentos e oito reais) . Contratada: Prime consultoria e assessoria 
empresarial ltda, CNPJ nº 05 .340 .639/0001-30 . Ibiaí- mG, 22/03/21 . 
sandra maria Fonseca Cardoso- Prefeita municipal .

2 cm -22 1459674 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTo iBiAÍ-mG 
adesÃo À aTa de reGIsTro de Preços Nº 06/2020,

vinculada ao Pregão eletrônico 04/2020 . objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento 
de frotas através de Cartão magnético, realizada pelo consórcio inter-
municipal para o desenvolvimento ambiental sustentável do norte de 
minas – CodaNorTe . Valor Global: r$ r$ 470 .653,67 (quatrocen-
tos e setenta mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete 
centavos) . Contratada: Prime consultoria e assessoria empresarial ltda, 
CNPJ nº 05 .340 .639/0001-30 . Ibiaí- mG, 22/03/21 . sandra maria Fon-
seca Cardoso- Prefeita municipal .

3 cm -22 1459673 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 015/2021, 

critério de julgamento menor Preço Por lote . objeto: “aquisição de 
tecidos e aviamentos para a confecção de agasalhos e cobertores desti-
nados a doação a população carente do município” . abertura dos enve-
lopes dia 13/04/2021 às 08h30min, no setor de licitações, r: seis de 
abril, 912 . extração do edital, site www .ibiraci .mg .gov .br . Informações 
(35) 3544-9700, IbIraCI/mG, 23 de março de 2021 .

2 cm -23 1460245 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiTiurA DE miNAS(mG)
– ProCesso Nº 014/2021 

- edital nº 014/2021, na modalidade de Pregão Presencial nº 011/2021, 
registro de Preços nº 007/2021 . Torna público o extrato de contrato 
celebrado com a empresa auto Posto Ferreira e modesto ltda . objeto: 
constitui objeto do presente Pregão Presencial o registro de preços 
para a aquisição de combustíveis, objetivando a manutenção da frota 
de veículos leves, utilitários, caminhões, ônibus e máquinas pesadas 
da Prefeitura do Município de Ibitiúra de Minas, conforme especifica-
ções contidas no anexo I . Fundamento legal: art . 61, parágrafo único 
da lei Federal nº 8 .666/93 e alterações, lei Federal 10 .520/2002, 
de 17 .07 .2002 e alterações e da lei municipal nº 553/2003 . data: 
23 .02 .2021 . danilo liparini moraes - Pregoeiro – alexandre de Cássio 
borges-Prefeito municipal .

3 cm -23 1460197 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA .
aVIso alTeraçÃo e susPeNsÃo Pr 19/2021 

man . equip . odontológico . Comunico que a data de abertura será repu-
blicada oportunamente em atendimento ao art . 21 §4º da lei 8 .666/93, 
devido a adequação do Anexo II do edital e publicação nos órgãos ofi-
ciais . Informo ainda que se faz necessário a suspensão da abertura por 
motivo de impugnação . Informações (31) 3829-8154 de 12 às 17h . Cle-
ber de Faria silva, sec . municipal de saúde, em 23/03/2021 .

2 cm -23 1460417 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA. – 
aVIso realINHameNTo de Preços PreGÃo 

eleTrÔNICo rP 007/2020 CÓdIGos 37492 e 37494 -
ata 001/2020 - empresa lauret agropecuária ltda . o secretário mun . 
de saúde, no uso de suas atribuições, amparada no que determina o 
art . 12, § 1º inciso I, do dec . mun . 6984/11 e art . 65, inciso II, § 8º, 
da lei 8 .666/93, faz publicar alteração de valor para os códigos 37492 
e 37494 do Pe rP 007/2020, conforme consta no site www .ipatinga .
mg .gov .br/link “licitações” . sec . mun . saúde, Cleber de Faria silva, 
em 23/03/2021 .

2 cm -23 1460451 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAJuBá/mG
PreGÃo eleTrÔNICo Nº 026/2021

registro de preços para aquisição de teste rápido do CoVI-19, para 
atender a secretaria municipal de saúde . Credenciamento até às 11:00, 
propostas até às 12:00 e os lances das 13:00 ás 15:00 no dia 13/04/2021 . 
edital na integra - www .itajuba .mg .gov .br . e-mail licitaitajub@gmail .
com Telefone (35)99898-6949 . Itajubá, 23 de março de 2021 . luciana 
alvres de oliveira - Portaria 721/2020 .

2 cm -23 1460431 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmArANDiBA – 
PreGÃo eleTroNICo Nº 0035/2021 – 

obJeTo: aquisição de materiais de segurança (ePI) e uniformes 
(calça de brim) para atender a demanda da vigilância em saúde ambien-
tal nos Programas Nacional de Combate dengue, Programa de Controle 
de doenças de Chagas e Programa de Controle da esquistossomose . 
INÍCIo reCebImeNTo ProPosTas: 24/03/2021 . Início da sessão 
de lances: 07 .04 .2021 no endereço web: www .portaldecompraspubli-
cas .com .br . os interessados poderão retirar gratuitamente o edital com-
pleto nos endereços web: www .portaldecompraspublicas .com .br, www .
itamarandiba .mg .gov .br ou através do e-mail: licitacao@itamarandiba .
mg .gov .br . Informações e esclarecimentos: (38) 3521 .1063 . José adil-
son oliveira - Pregoeiro

3 cm -23 1460285 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmBÉ 
Do mATo DENTro/mG.

eXTraTo de 2º Termo adITIVo ao CoNTraTo Nº033/2020 .
2º termo aditivo ao contrato nº033/2020 . Processo nº 026/2020 . Tomada 
de Preços nº 003/2020 . Contratante: município de Itambé do mato 
dentro, CNPJ 18 .299 .537/0001-60 . Contratada: master Construção 
Civil ltda, CNPJ 17 .805 .357/0001-40 . objeto: acréscimo de 1,31% . 
do valor: r$ 2 .000,00 (dois mil) reais . assinatura: 22/03/2021 .

2 cm -23 1460188 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAmBÉ 
Do mATo DENTro/mG.

aVIso de lICITaçÃo
Pregão eletrônico nº 001/2021, cujo objeto o registro de Preços para 
a aquisição parcelada de termômetros digital, mascaras descartável e 
álcool 70% para atendimento a secretaria municipal de educação para 
atuar junto à prevenção da disseminação do Coronavírus causador da 
CoVId-19 . abertura: 08/04/2021 as 09h30min . o edital e seus anexos 
estarão à disposição dos interessados no site www .itambedomatoden-
tro .mg .gov .br, ou pelo e-mail: licitacao@itambedomatodentro .mg .gov .
br . Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (31) 
3836-5120 / 5121 . Geraldo elivan de araujo – Pregoeiro .

3 cm -22 1460003 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JAÍBA/mG
- aVIso de lICITaçÃo - ProCesso Nº 015/2021

- PreGÃo eleTrÔNICo Nº 004/202 - srP N° 004/2021, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 
08/04/2020 as 08:30 hs, licitação na modalidade de Pregão eletrô-
nico, do Tipo menor Preço por item, tendo como objeto futura e even-
tual aquisição de material de Construção e eletrico, para atender as 
demandas das secretarias municipais de Jaíba/mG . Conforme especi-
ficações constantes do Edital e seus anexos, disponível no site www.
jaiba .mg .gov .br cuja cópia poderá ser obtida . esclarecimentos através 
do e-mail licitacoes@jaiba .mg .gov .br, ou no setor de licitações pelo 
telefone (38) 3833-1590, de segunda a sexta-feira de 08:00 as 12:00 hs, 
nos dias úteis, Jaíba/MG, 23 de março de 2021. Teófilo Gomes Caires 
- Pregoeiro Oficial.

3 cm -23 1460181 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JESuÂNiA/mG
edITal de PreGÃo

Tipo Presencial – Processo nº 0037/2021 – Pregão 0010/2021 – objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de materiais listados para 
manutenção de imóveis e móveis do Patrimônio municipal, bem como 
os serviços municipais, para eventual e futura aquisição, para suprir as 
diversas necessidades da administração municipal, com inscrição em 
aTa de reGIsTro de Preços . Credenciamento: 05/04/2021 às 
13:45 . – sessão de lances dia 05/04/2021 às 14:00 . edital e informa-
ções complementares na sede da Prefeitura municipal de Jesuânia de 
08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 ou pelo e-mail: licitacoes@jesuania .
mg .gov .br ou pelo site da Prefeitura . Jesuânia, 22 de março de 2021 . – 
Maxwell Teixeira Lemos – Pregoeiro Oficial.

3 cm -23 1460107 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JoAÍmA – mG
eXTraTo Termo adITIVo

5º . Termo aditivo Contrato nº 091/2019 . objeto: Prestação de serviços 
na realização de pavimentação de acesso da escola Técnica com for-
necimento total de materiais e mão de obra . Contratada: mIX loCa-
ções e CoNsTruções lTda – me – CNPJ: 11 .970 .283/0001-10 . 
Proc . licitatório nº . 106/2019, Convite nº . 02/2019 – Valor r$ 
37 .315,51 . dauro barreto melo Filho . Prefeito municipal .

2 cm -23 1460423 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuATuBA
reTIFICaçÃo- PreGÃo eleTroNICo nº 013/2021, Pa 59/2021
Contratação de empresa para prestação de serviços de medicina do tra-
balho para servidores públicos municipais, do tipo menor preço global . 
No edital onde se lê: Crm/mG, leia-se: Crm/(qualquer federação bra-
sileira) . as demais informações permanecem inalteradas inclusive data 
e horário da sessão . maiores informações pelo telefone 3535-8200 e 
email licitacao@juatuba .mg .gov .br . . rafaela T F silva- Pregoeira .

2 cm -23 1460056 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuATuBA -
PreGÃo eleTroNICo Nº 18/2021, Pa 67/2021-

Prestação de serviço de lavagem e desinfecção de roupas (lavanderia), 
do tipo menor preço por item .data e hora da sessão: 08/04/2021 ás 
08:30hs (horário de brasília) no site www .comprasnet .gov .br . o edi-
tal está disponível nos sites www .comprasnet .gov .br, www .juatuba .
mg .gov .br email licitacao@juatuba .mg .gov .br . maiores informações 
pelo telefone 3535-8200 . maria luiza bleme- Pregoeira . .

2 cm -23 1460222 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LADAiNHA.
PreGÃo eleTrÔNICo Nº 20/2021 . 

aviso de licitação: objeto da licitação: prestação de serviços de admi-
nistração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e cor-
retiva, fornecimento de peças originais, acessórios de reposição, com 
implantação e operação de sistema informatizado e integrado para ges-
tão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimen-
tos credenciados, mediante a utilização de sistema informatizado e de 
recursos tecnológicos para atender a frota automotiva do município de 
ladainha . data e horário da sessão: 8/4/2021, às 9 horas . Interessa-
dos poderão retirar o edital no site: www .bbmnetlicitacoes .com .br ou 
www .ladainha .mg .gov .br . ladainha, 23 de março de 2021 . lourival dos 
reis Gonçalves, secretário municipal de administração .

3 cm -23 1460303 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA DourADA
– aVIso de lICITaçÃo 

– Pregão eletrônico 16/2021 . registro de Preços medicamentos para 
ubs e Farmácia básica . realização: 09:30 hs . dia 07/04/2021 . www .
comprasgovernamentais .com .br . edital: www .lagoadourada .mg .gov .br

1 cm -22 1459953 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAGoA GrANDE – mG .
reTIFICaçÃo do Termo de reFerÊNCIa 

do ProCesso lICITaTÓrIo Nº: 034/202
– Pregão Presencial nº: 024/2021 . objeto: Contratação de seguro de 
veículos e máquinas sem interveniência de corretores para atender aos 
setores desta administração . onde se lia data da abertura: 26/03/2021 
ás 08h30min, leia-se data da abertura 06/04/2021 ás 08h30min . maio-
res informações e o edital completo poderão ser obtidos com a prego-
eira . Tel: (034) 3816-2900 ou pelo e-mail: licitacao .lagoagrande@hot-
mail .com . rúbia Nara lelis de bragança – Pregoeira .

3 cm -23 1460114 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS – mG.
aVIso de PublICaçÃo do ProCesso 

lICITaTÓrIo Nº 014/2021 
Pregão 008/2021 . registro de preço para aquisição de acessórios para 
cilindros e redes de oxigênio, ar comprimido e vácuo . menor preço por 
item . a data de apresentação de envelopes e julgamento: 09h00min do 
dia 09/04/2021 . o edital encontra-se na sede da Prefeitura municipal, 
à av . dr . sylvio menicucci, nº 1575, bairro Presidente Kennedy ou 
pelo site www .lavras .mg .gov .br . Telefone: (35) 3694-4065 . denilson 
Teixeira – diretor de suprimentos .

3 cm -23 1460464 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS – mG
aVIso de susPeNsÃo do ProCesso 

lICITaTÓrIo Nº 11/2021
Pregão 06/2021 . aquisição de veículos zero km, sendo: 01 veículo utili-
tário/ambulância tipo a simples, 01 veículo uti /ambulância uti simples 
e 02 veículos populares, decorrente da resolução ses/mG 7 .112 de 
20 de maio de 2020, para atender a demanda da secretaria municipal de 
saúde . maiores informações pelo telefone: (35) 3694-4065 . denilson 
Teixeira – diretor de suprimentos .

2 cm -23 1460467 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LAVrAS
aVIso de PublICaçÃo do CredeNCIameNTo N° 004/2021

Processo licitatório n° 019/2020 . Credenciamento para prestação de 
serviços de recolhimento de tributos municipais, afins e similares, atra-
vés de suas agências e/ou conveniadas em abrangência nacional . os 
interessados poderão credenciar-se a partir de 25/03/2021 até preferen-
cialmente às 17 horas do dia 26/04/2021 . o edital encontra-se na sede 
da Prefeitura municipal, à av . dr . sylvio menicucci, nº 1575, bairro 
Presidente Kennedy ou pelo site www .lavras .mg .gov .br . Telefone:(35) 
3694-4021 . rodrigo moreti Pedroza – diretor de suprimentos .

3 cm -23 1460463 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LEANDro FErrEirA
resulTado do Pl Nº 35/2020, TP Nº 09/2020 . 

objeto – recapeamento asfáltico em parte das ruas bela Vista, dona 
Zizita, Intendente raimundo ribeiro e nas ruas Vicente antônio bento 
e agenor lemos no bairro bela Vista - leandro Ferreira – mG . Ganha-
dora – ePaV – empresa de Pavimentação ltda – Valor r$196 .613,50 . 
mais informações pelo telefone 37-3277-1331 . leandro Ferreira 
22 .03 .2021 . marynara rangel de morais – Presidente .

2 cm -22 1459626 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LiBErDADE,
aVIso de ProrroGaçÃo de aberTura de lICITaçÃo .

o prazo de abertura do Processo n° 016/2021, Pregão eletrônico n° 
002/2021, marcado p/ 24/03/2021 às às 13:30 H, fica PRORROGADO 
para o dia 08/04/2021 às 13:30hs .objeto: registro de Preços para futu-
ras e eventuais aquisições de equipamentos hospitalares, odontológicos 
e de fisioterapia, para serem utilizados nas Unidades Básica de Saúde 
do município de liberdade, conforme propostas de aquisição/mate-
rial permanente Nºs .14066895000/1180-04, 14066895000/1190-05, 
14066895000/1180-07, 14066895000/1180-09 do ministérioda saúde . 
Consultas ao edital e suas alterações: na internet, nos sites www . liber-
dade .mg .gov .br/e www .bbmnetlicitacoes .com .br, telefones (32) 3293-
1837 e email: licitacaoliberdade2017@gmail .com e licitacao@liber-
dade .mg .gov .br Pregoeira: adelaide da Costa Figueiredo ladeira, 23 
de março de 2021 .

4 cm -23 1460063 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LumiNáriAS/mG
- ProCesso lICITaTÓrIo Nº026/2021 

– Pregão nº 012/2021, registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção medicamentos éticos em atendimento a sec . mun . saúde . abertura: 
07/04/2021 às 09:30 hrs . edital disponível no endereço site . www .lumi-
narias .mg .gov .br . ecio Carvalho rezende - Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de lumINÁrIas/mG - Processo lici-
tatório nº029/2021 – Pregão nº 013/2021, registro de Preços para con-
tratação de serviços, por hora trabalhada de mecânica, elétrica e tor-
nearia em atendimento a diversas secretarias . abertura: 06/04/2021 às 
09:30 hrs . edital disponível no endereço site . www .luminarias .mg .gov .
br . ecio Carvalho rezende- Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de lumINÁrIas/mG - Processo lici-
tatório nº030/2021 – Pregão nº 014/2021, registro de preços para futura 
e eventual aquisição óleo lubrificante e derivados em atendimento a 
diversas secretarias . abertura: 06/04/2021 às 13:30 hrs . edital dis-
ponível no endereço site . www .luminarias .mg .gov .br . ecio Carvalho 
rezende - Prefeito municipal .

PreFeITura muNICIPal de lumINÁrIas/mG - Processo lici-
tatório nº031/2021 – Pregão nº 015/2021, registro de preços para futura 
e eventual aquisição de materiais para uso em prevenção e combate ao 
CoVId-19 . abertura: 07/04/2021 às 13:30 hrs . edital disponível no 
endereço site . www .luminarias .mg .gov .br . ecio Carvalho rezende - 
Prefeito municipal .

6 cm -23 1460079 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mANHuAÇu-mG
ComuNICado reFereNTe ao 
CredeNCIameNTo Nº 001/2021

a Comissão Permanente de licitação fundamentada no § 3º do art . 
48 da lei 8 .666/93 comunica às empresas uNICITo – laboratório de 
anatomia Patológica e Citologia ltda, laco laboratório ltda e labo-
ratório de Anatomia Patológica e Citopatologia Confins Ltda EPP que 
manifestaram interesse em credenciar, que o prazo para regularização 
da documentação apresentada, será prorrogado até o dia 06/04/2021 até 
às 16 horas . as informações inerentes a presente publicação estarão dis-
poníveis aos interessados na Prefeitura municipal de manhuaçu – setor 
de licitações, situada à Praça Cinco de Novembro, 381 – Centro . Tel . 
0xx(33)3339-2712 no horário de 09h00min às 11h00min e 13h00min 
às 16h00min . através do e-maillicitamanhuacu@yahoo .com .br ou atra-
vés do site www .manhuacu .mg .gov .br, onde se encontra a ata de ses-
são . Comissão Permanente de licitação . manhuaçu/mG, 23 de março 
de 2021 .

4 cm -23 1460206 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriANA mG
rePublICaçÃo PreGÃo eleTrÔNICo N°004/2021

Participação com reserva de cota para me, ePP e meI . objeto: regis-
tro de Preço para aquisição de testes rápidos para detecção de anti-
corpos IGm e IGG contra o novo CoroNaVIrus (sars CoV-2/ 
CoVId-19) e teste rápido para detecção de antígeno do novo Coro-
NaVIrus (sars CoV-2/ CoVId-19) em atendimento as demandas 
da secretaria de saúde . abertura: 08/04/2021 às 09:00min . edITal, 
Informações, Praça JK s/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas . site: 
www .pmmariana .com .br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail .
com . Tel: (31)35579055 . mariana 23 de março de 2021 . Gustavo Grijo 
dos santos augusto . Pregoeiro
Prefeitura municipal de mariana mG – Tomada de Preço N°004/2021 . 
objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para 
execução das obras de implantação do sistema de abastecimento de 
Àgua(saa) no distrito de Cachoeira do brumado, em mariana mG . 
abertura: 12/04/2021 às 08:45min . edITal, Informações, Praça JK 
s/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas . site: www .pmmariana .com .br, 
e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail .com . Tel: (31)35579055 . 
mariana 23 de março de 2021 . Gustavo Grijo dos santos augusto . 
Pregoeiro

5 cm -23 1460425 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mário CAmPoS/mG.
Tomada de Preços 02/2021

Torna público que fará a abertura das propostas ref . ao Proc .15/21, 
T .P .02/2021 . obj . Contratação de empresa para execução de recapea-
mento asfáltico, dia 25/03/2021 as 09:30 .

PreFeITura muNICIPal de mÁrIo CamPos/mG .
eXTraTo de adITIVos

reequilíbrio Financeiro ref . ata de r .P 02/21, base no art . 65 . letra “d” 
da lei nº8 .666/93 . o vl unit . do biodiesel s-10 passará a ser r$4,509 
e a gasolina comum r$5,469, a partir de 08/03/2021 . ext . 2º T .aditivo 
de reeq . Financeiro ref . a ata de r .P 63/20, base no art . 65 . letra “d” 
da lei nº8 .666/93 . os vls units . dos itens 1,3 e 16 passarão a ser 01- 
r$20,15, 03-r$20,15 e 16-r$62,60, a partir de 24/03/2021 . ext . 5ºT .a 
ao Cont .55/17 . Partes: PmmC x Prime Cons . e asses . empresarial ltda 
– ePP . obj: prorroga vig . com base no art . 57, II da lei 8 .666/93 . Perí-
odo: 05/04/21 a 04/07/21 . ext . 4º T .aditivo ref .ao contrato 13/20, Par-
tes: PmmC x lm Construções e Pav .– eireli - obj: prorroga vig . com 
base no art . 57, II da lei 8 .666/93 . Período: 12/03/2021 à 11/07/2021 .

4 cm -23 1460356 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS - mG
erraTa

Processo licitatório 17/Pmm/2021, Tomada de Preços 07/Pmm/2021, 
torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto écon-
tratação de empresa especializada na execução de obras de engenha-
ria, para aplicação de 1 .600 toneladas de concreto betuminoso usinado 
quente (CbuQ)- oTb, faixa c- CaP 50/70, espalhamento manual, 
incluindo o transporte da usina até locais de aplicação, limpeza dos 
buracos, regularização e compactação, pavimentação asfáltica, com-
pactação com placa vibratória ou rolo, destinados à operação tapa 
buraco, em diversas ruas e avenidas do município de matozinhos e dis-
trito de Mocambeiro, previamente definidas pela secretaria municipal 
de desenvolvimento urbano,conforme planilha orçamentária, manual 
Prático de operações Tapa buracos constantes, constantes nos ane-
xosdo edital . onde se lê: Tomada de Preços 07/Pmm/2021 – leia-se: 
Tomada de Preços 06/Pmm/2021 . as demais cláusulas permanecem 
inalteradas . a errata está disponível no site www .matozinhos .mg .gov .
br . Zélia alves Pezzini . Prefeita municipal . Contato: (31) 3712-4083 
ou (31) 3712-4512 .

4 cm -23 1460171 - 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 3202103232104100212.
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