
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quinTa-feira, 21 de dezembro de 2017 – 7 
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAPorA –

 resultado Julgamento Habilitação – Concorrência Pública nº 001/2017 
- Processo licitatório nº088/2017 . objeto: Concessão onerosa de uso 
de espaço público de 02 (dois) quiosques destinados à exploração 
comercial de serviços de restaurante, bar e lanchonete na orla fluvial no 
centro de Pirapora/mG . a Comissão Permanente de licitação informa 
aos interessados, o resultado do julgamento da habilitação das empresas 
participantes deste processo, sendo declaradas HabIlITadas: JosÉ 
dos rEIs – mE – CNPJ: 01 .071 .065/0001-90 e alEX da sIlVa 
PErEIra – CNPJ: 27 .409 .795/0001-42, conforme registrado em ata . 
Fica concedido aos licitantes interessados o prazo recursal previsto em 
lei . Pirapora/mG, 20/12/2017 –ailton barreto – Presidente da CPl .

 PrEFEITura muNICIPal dE PIraPora – HomoloGaçÃo 
- Pregão Presencial com registro de Preços nº056/2017- Processo lici-
tatório nº079/2017 . Homologo o processo licitatório, autorizando a 
aquisição de medicamentos por maior desconto percentual sobre tabela 
CmEd/aNVIsa vigente, para atender as necessidades dos usuários 
do sus através da Farmácia de minas, CaPs adulto, CaPs Infan-
til, ordem Judicial e secretaria municipal de saúde no município 
de Pirapora/mG, em favor da empresa: masTEr mEdICamEN-
Tos E maTErIaIs mÉdICo HosPITalar lTda mE – CNPJ 
26 .788 .983/0001-66, no valor total de r$316 .500,00, sendo o lote 02 
(desconto de 81%) e o lote 03 (desconto 70%), tudo conforme ata de 
julgamento . Pirapora/mG, 20/12/2017 – marcella machado ribas Fon-
seca – Prefeita municipal .

6 cm -20 1042269 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAPorA 

– resultado Julgamento Proposta de Preços – Tomada de Preços nº 
008/2017 - Processo licitatório nº082/2017 . a Comissão Permanente 
de licitação informa aos licitantes participantes da Tomada de Preços 
nº 008/2017, objetivando a Contratação de empresa para construção de 
unidade básica de saúde – bairro Industrial - no município de Pira-
pora/mG, o resultado do julgamento das propostas de preços sendo 
classificada a proposta da empresa MGE EMPREENDIMENTOS E 
CoNsTruçõEs lTda mE – CNPJ 07 .718 .365/0001-03, no valor 
global de r$420 .566,89, declarada vencedora do certame . Fica conce-
dido aos licitantes interessados o prazo recursal previsto em lei . Pira-
pora/mG, 19/12/2017 –ailton barreto – Presidente da CPl .

3 cm -19 1042104 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoÇoS DE CALDAS - mG

 PrEGÃo Para rEGIsTro dE PrEços Nº 377-sma/17 - o muni-
cípio de Poços de Caldas, nos termos das leis Federais nº 10 .520/02, nº 
8 .666/93 e decretos municipais nº 7 .284/02, nº 8 .243/05, torna público 
que fará realizar no dia 09 de janeiro de 2018, às 15h30min, na sala 
de licitações do departamento de suprimentos, localizado no ende-
reço abaixo mencionado, abertura do Edital Para rEGIsTro dE 
PrEços Nº 377-sma/17, para possível ForNECImENTo dE EPI 
E uNIFormEs - sECrETarIa muNICIPal dE admINIsTra-
çÃo E GEsTÃo dE PEssoas da Prefeitura municipal de Poços de 
Caldas . o referido Edital encontra-se à disposição dos interessados no 
site e no departamento de suprimentos, situado na rua Pernambuco nº 
265, térreo, Centro, CEP 37 .701-021, no horário compreendido das 12h 
às 18h . Informações pelo telefone: 0xx(35) 3697-2290 . Poços de Cal-
das, 20 de dezembro de 2017

4 cm -20 1042521 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoÇoS DE CALDAS - mG

PrEGÃo ElETrÔNICo Para rEGIsTro dE PrEços Nº 397-
sma/17 - o município de Poços de Caldas, nos termos das leis Fede-
rais nº 10 .520/02, nº 8 .666/93 e decretos municipais nº 7 .284/02, nº 
8 .243/05, torna público que fará realizar no dia 10 de janeiro de 2017, 
às 12h30min, abertura do Edital ElETrÔNICo Para rEGIsTro 
dE PrEços Nº 397-sma/17, para possível Fornecimento de tintas 
viárias e solventes - secretaria municipal de defesa social da Prefei-
tura municipal de Poços de Caldas . o referido Edital encontra-se à dis-
posição dos interessados no site www .pocosdecaldas .mg .gov .br e www .
licitacoes-e .com .br . Informações pelo telefone: 0xx(35) 3697-2290 . 
Poços de Caldas, 20 de dezembro de 2017

3 cm -20 1042518 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PorTEiriNHA/mG

 aviso de licitação - Pregão Presencial para registro de Preços nº . 
51/2017 - objeto: serviços de serralheria e fabricação de produtos 
metálicos . dia da licitação: 04/01/2018 às 07:00hs . local: Pça . Presi-
dente Vargas, 01 – Centro, Porteirinha/mG . Edital disponível no www .
porteirinha .mg .gov .br, informações (38) 3831-1297 ou licitação@por-
teirinha .mg .gov .br . Porteirinha/mG, 20/12/2017 . advá mendes silva 
– Pregoeiro

2 cm -20 1042137 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PruDENTE DE morAiS/mG

 torna público que fará realizar ProCEsso lICITaTÓrIo 060/2017 
- PrEGÃo 36/2017, do tipo “menor preço” . obJETo: registro de Pre-
ços para eventual fornecimento de cestas básicas para atender solicita-
ção de famílias que se encontram em vulnerabilidade social constatada 
através do estudo social familiar, realizado pela secretaria municipal 
do Trabalho e assistência social . abertura/sessão: 09/01/2018, 9 h . 
local: sala de licitações da Prefeitura/rua Prefeito João dias Jeunnon, 
nº 56, Centro . Edital disponível em: www .prudentedemorais .mg .gov .
br . Informações: (31) 3711-1212 ou (31) 3711-1390 e/ou licitacoes@
prudentedemorais .mg .gov .br .

3 cm -20 1042173 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riBEirÃo DAS NEVES/mG 

- Pregão 056/2017 - torna público que se encontra disponível no 
site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br, o edital retificado do Pregão 
056/2017, cujo objeto consiste no fornecimento de gás medicinal e ar 
comprimido com comodato dos cilindros para utilização no hospital 
são judas tadeu, upa acrizio menezes, transporte sanitário, samu, uni-
dades básicas de saúde pneumologia sanitária, dentre outros, por um 
período de 12 meses . a nova data para entrega dos envelopes e reali-
zação da sessão será dia 10/01/2017 ás 09:00h . Elcilene l . C . matos/
Presidente da CPl .

3 cm -20 1042294 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riBEirÃo DAS NEVES/mG- 

Concorrência 002/2017 - torna público que se encontra disponível no 
site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br, o edital retificado da Concor-
rência 002/2017, cujo objeto consiste na contratação de empresa espe-
cializada para a execução de obras e serviços de engenharia elétrica, 
por meio de medição, para construção de extensão de rede de energia 
elétrica aérea urbana, extensão de rede de energia elétrica subterrânea, 
melhoria de índices de iluminação de vias e equipamentos públicos 
em logradouros diversos do município por um período de 12 (doze) 
meses . a nova data para entrega dos envelopes e realização da sessão 
será dia 22/01/2018 ás 09:00h . Elcilene lopes Correa matos/Presidente 
da CPl .

3 cm -20 1042290 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE riBEirÃo DAS NEVES/mG 
– Torna público, o extrato dos atos de autorização e ratificação à Dis-
pensa de licitação nº 076/2017, referente ao Processo: Nº . 132/2017, 
objeto: C ontratação de prestação de serviços de publicação no diá-
rio Oficial Minas Gerais , durante um período de 12 (doze) meses . 
Contrato Nº 084/2017 Partes: município de ribeirão das Neves Com 
Interveniência da secretaria municipal de administração (Contra-
tante) esECrETarIa dE EsTado dE Casa CIVIl E dE rEla-
çõEs INsTITuCIoNaIs(CoNTraTada), Valor Total Estimado: 
r$199 .947,63 . data da assinatura: 21 de setembro de 2017 . Vigência: 
12 (doze) meses . Cláudia reis de miranda braga / secretária munici-
pal de administração . .

3 cm -20 1042348 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PomBA
lICITaçÃo 0138/2017

o município de rio Pomba torna público que fará realizar a licitação 
nº 138/2017, na modalidade “Pregão” com procedimento “Presencial” 
e julgamento pelo “Tipo menor Preço”, para contratação de microem-
presas (mE), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou microempreende-
dor Individual (mEI) para aquisição de material escolar . a sessão terá 
início às 14:00 horas (quatorze horas) do dia 10 de janeiro de 2018, 
na sala de licitações da Prefeitura, situada à av . raul soares, 15, no 
município de rio Pomba/mG . o edital de licitação eprstá à disposi-
ção dos interessados nos dias úteis no local já mencionado no horário 
comercial . rio Pomba, 19 de dezembro de 2017 . Carla Nolasco martins 
Vieira Coimbra . Pregoeira

3 cm -20 1042165 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 
– EXTraTo do 2º TErmo adITIVo ao CoNTraTo Nº 315/2016 
– Partes: município de sabará e sabril Pavimentação e urbanização 
Eireli . objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de execu-
ção de obras de engenharia e serviços de infraestrutura urbana na via 
de acesso ao bairro Castanheiras, com fornecimento de mão de obra e 
materiais – Convênio sEToP nº 258/2010, em atendimento à secreta-
ria municipal de obras . Prazo: 11/03/2018 . dt . 07/12/2017 . (a) Wander 
José Goddard borges – Prefeito municipal .

2 cm -20 1042408 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 

– HomoloGaçÃo PrEGÃo Nº099/2017 . Em decorrência do con-
tido no processo licitatório PrEGÃo PrEsENCIal Nº099/2017, 
ProCEsso INTErNo Nº4467/2017, que tem como objeto a aqui-
sição de materiais esportivos CEu’s – Centro de artes e Esportes 
Unificados , em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura por 
meio do Termo de Compromisso nº 0363 .365-41/2012/ministério da 
Cultura/Caixa, conforme especificações contidas no Edital e seus ane-
xos, a mim apresentados, adJudICo E HomoloGo o seu objeto à 
empresa sINTaGma ZENITE ComErCIo, PaPElarIa E EsPor-
TEs lTda, no valor total de r$4 .352,00, gerando uma economia de 
r$69,26 em relação ao preço médio estimado . sabará, 20 de dezembro 
de 2017 . (a) Hélio César rodrigues de resende . secretário municipal 
de administração . 

3 cm -20 1042523 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 

– EXTraTo ata de registro de Preços nº 073/2017 – Partes: muni-
cípio de sabará e a empresa l&T PadarIa E TraNsPorTEs 
lTda-mE . objeto: promover registro de preço, consignado em ata, 
para futura e eventual aquisição de lanche frio para café de servido-
res, conforme o disposto na lei municipal nº 2060 de 25 de março 
de 2015, em atendimento à secretaria municipal de administração 
conforme Pregão Presencial nº 095/2017 e especificações constantes 
no Processo Interno 4376/2017 . Valor total estimado: r$358 .800,00 . 
Prazo: 12 meses . dt .: 15/12/2017 .(a) Wander José Goddard borges – 
Prefeito municipal .

3 cm -20 1042509 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá .

 EXTraTo do CoNTraTo Nº 518/2017 . Partes: município de 
sabará e Trivale administração ltda . objeto: Contratação de empresa 
especializada no serviço de gerenciamento de abastecimento de frota 
oficial e equipamentos operacionais, com fornecimento de combustí-
vel em rede credenciada de postos de serviços, por meio de implan-
tação e operação de sistemas informatizado e integrado, com utiliza-
ção de cartão de pagamento magnético e/ou chip, em atendimento à 
secretaria municipal de Educação . Processo Interno nº4992/2017 . Pre-
gão nº074/2017 . Prazo: 12 meses . Valor Global: r$550 .802,26 . data: 
12/12/2017 . sabará, 20 de dezembro de 2017 . (a) Wander José Goddard 
borges – Prefeito . 

3 cm -20 1042481 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA – 

dIsPENsa dE lICITaçÃo Nº 043/2017 –objeto: aquisição de die-
tas atendimento a diversas ordens judiciais , com entrega imediata  . 
a secretária municipal de saúde , marcides de Faria moraes mello 
, raTIFICa o procedimento em 28/11/2017, para seu efeito legal . 
autorização de Empenho aE 1524/17 Contratado : aPorTE NuTrI-
CIoNal lTda , valor r$ 23 .767,26, autorização de Empenho aE 
11523/17 Contratado : PHarmaNuTrI ComErCIal lTda , valor 
r$ 11 .271,90 , autorização de Empenho aE 1535 salomao & 
sTauT droGarIa lTda EPP, valor r$ 4 .858,90 , autorização de 
Empenho aE 1522 Contratado VIamEd, valor r$ 7 .053,00

PrEFEITura muNICIPal dE saNTa luZIa – dIsPENsa dE 
lICITaçÃo Nº 045/2017 –objeto: aquisição de material medico hos-
pitalar atendimento a diversas ordens judiciais, com entrega imediata 
 . a secretária municipal de saúde marcides de Faria moraes mello , 
raTIFICa o procedimento em 05/12/2017, para seu efeito legal .
 autorização de Empenho aE 1544 Contratado ativa medico Cirurgia 
Eireli ltda valor r$ 4 .917,44 /17, autorização de Empenho aE 1545 
Contratado multimedic Comercial ltda , valor 13 .338,14

PrEFEITura muNICIPal dE saNTa luZIa – dIsPENsa dE 
lICITaçÃo Nº 046/2017 –objeto: PrEsTaçÃo dE sErVIços 
TECNICos rEalIZaçÃo dE rEssTruTuramENTo orGaNI-
ZaCIoNal Para admINIsTraçÃo PublICa PCCV  . o secre-
tário municipal de administração e Gestão de Pessoas , luiz Henrique 
Gualberto , raTIFICa o procedimento em 18/12/2017, para seu efeito 
legal . Contrato Nº 264/2017 - Contratado: CoNsulTorIa JuNIor 
Em admINIsTraçao PublICa , prazo 12 meses . o valor r$ 
39 .900,00 . assinado em 18/12/17 . 

7 cm -20 1042385 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA 

– dIsPENsa dE lICITaçÃo Nº 014/2016 – 1º Termo aditivo ao 
Contrato Nº255/2016 – dispensa de licitação nº 014/2016 – sebastião 
batista da silva . Prazo de vigência até 24/06/2018 – Valor:  .r$1 .545,58 
- Convalidado á partir de 24/06/2017, assinado em 13/11/2017 .

dispensa de licitação nº 015/2016 - 1º Termo aditivo ao Contrato 
Nº257/2016 –– Helder Vinicius Gonçalves santos  . Prazo de vigên-
cia até 24/06/2018 – Valor:r$2 .060,77 - Convalidado á partir de 
24/06/2017, assinado em 10/11/2017 .

dispensa de licitação nº 003/2014 - 3º Termo aditivo ao Con-
trato Nº115/2014––Espólio de José Fernandes . Prazo de vigência até 
08/10/2018 – Valor:r$3 .479,78 - Convalidado á partir de 08/10/2017, 
assinado em 13/11/2017 .

dispensa de licitação nº 006/2014 - 3º Termo aditivo ao Contrato 
Nº118/2014––João Cirilo de almeida . Prazo de vigência até 05/10/2018 
– Valor:r$1 .568,39 - Convalidado á partir de 06/10/2017, assinado em 
10/11/2017 .

INEXIGIbIlIdadE dE lICITaçÃo nº: 011/2017 – CrEdENCIa-
mENTo - Contratação de Empresa para prestação de serviço de otor-
rinolaringologia e Fonoaudiologia . a secretário municipal de saúde, 
marcides de Faria moraes mello, raTIFICa o procedimento para 
efeito legal  . Contrato nº 239/2017 –Empresa otoclínica saúde ltda - 
vlr . r$153 .266,28 , assinado em 06/11/2017 , vigência até 06/11/2018 . 
assinado em 06/11/2017 .

6 cm -20 1042531 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAÍSo  . 
rEsulTado Pregão nº 048/2017– Contratação de serviços com mate-
riais e equipamentos para lavagem, lubrificação e borracharia de veícu-
los, ônibus, caminhões e maquinas . Venceram o certame as empresas: 
alETHur lTda os lotes: 1 e 2 e lCm PEças Para VEÍCulos 
E mÁQuINas EIrElI – mE lote 3 . ronaldo Fidelis da silva, Prego-
eiro, em 20/12/2017 .

2 cm -20 1042436 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAÍSo – mG
 - EXTraTo de primeiro termo aditivo ao contrato N° 012/2017 . 
Contratada: CoPIadora leandro da silva medrado mE, CNPJ 
14 .755 .535/0001-87, cujo objeto o supressão de valor em 16,2% . Per-
manecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições 
não alcançadas pelo presente termo aditivo . santana do Paraíso, 29 de 
novembro de 2017 . luzia Teixeira de melo/Prefeita municipal .

2 cm -20 1042301 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
SANTANA Do PArAÍSo – mG -

 EXTraTo de primeiro termo aditivo ao contrato N° 060/2017 . Con-
tratada: CoPIadora santana do Paraíso Construção Civil llTda, 
CNPJ 12 .844 .022/0001-17, cujo objeto o aditamento de preço em 
24,23% do contrato de prestação de serviços de engenharia na execução 
de obras de recuperação de asfalto da rotatória do bairro Jardim Vitória . 
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições 
não alcançadas pelo presente termo aditivo . santana do Paraíso, 20 de 
outubro de 2017 . luzia Teixeira de melo/Prefeita municipal .

2 cm -20 1042355 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do PArAÍSo  .
 aVIso – Tomada dE PrEços 003/2017 – Contratação de servi-
ços para implementação do projeto de regularização fundiária do PaC 
I de santana do Paraíso, termo de compromisso Nº 023 .3891-92-PaC I, 
celebrado com a união por intermédio do ministério das cidades, sendo 

intermediadora financeira a CAIXA Econômica Federal, com interven-
ções no bairro Industrial, no município de santana do Paraíso – mG . 
abertura dia 24/01/2018, às 14:00 horas . retirada do edital no ; infor-
mações 31 3251 5448 . santana do Paraíso, 19/12/2017 .

2 cm -19 1042021 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 

ANTÔNio Do AmPAro.
 Publicação de resultado do Julgamento do Pregão Presencial 
043/2017 . objeto: registro de Preços para Execução de serviços de 
substituição de Iluminação Pública (IP), com uso de Cesta aéreo Iso-
lado, com Fornecimento de luminárias de lEd para IP, relés Fotoelé-
tricos Eletrônicos e base para relé Fotoelétrico . Empresa Vencedora: 
master led sistema de Iluminação ltda . Extrato de adesão a ata de 
registro de Preços Nº 153/2017 Processo nº35/2017 . Órgão Geren-
ciador: secretaria de Estado de Planejamento e Gestão /mG - Centro 
de serviços Compartilhados . Vigência/ata:18/07/2017 a 18/07/2018 . 
Órgão aderente: Prefeitura municipal de santo antônio do amparo - 
mG .objeto:Compra Estadual de medicamentos – Programa sEs para 
municípios - mG . Fornecedores: bH Farma ltda, bioHosp ltda, Cris-
tal Pharma ltda, Cristália ltda, Costa Camargo ltda, multifarma ltda, 
Nunes Farma ltda e solumed ltda, através do Processo licitatório N . 
080/2017 Pregão Presencial 040/2017 no valor total de r$ 108 .635,00 
(Cento e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais) .Vigência 30/08/2017 
a 30/08/2018 . Extrato de adesão a ata de registro de Preços Nº 
198/2017 Processo nº334/2016 . Órgão Gerenciador: secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão /mG - Centro de serviços Compar-
tilhados . Vigência/ata:28/08/2017 a 28/08/2020 . Órgão aderente: Pre-
feitura municipal de santo antônio do amparo - mG .objeto:aquisição 
de Compra Estadual de Tiras reagentes para medição de Glicemia 
Capilar e aparelhos Glicosímetros . Fornecedor: bioHosp Produtos 
Hospitalares ltda .CNPJ:18 .269 .125/0001-87 através do Processo lici-
tatório N . 104/2017 Pregão Presencial 061/2017 – Contrato Processo 
1500 .01 .0001690/2017-18 no valor total de r$ 87 .742,89 (oitenta e 
sete mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos) .
Vigência 30/11/2017 a 30/11/2020 .Informações completas com a CPl 
município de santo antônio do amparo/mG – Fone (35) 3863-2777, 
das 13h00min as 16h00min email licitacao@santoantoniodoamparo .
mg .gov .br e site www .santoantoniodoamparo .mg .gov .br .

7 cm -20 1042323 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 

ANToNio Do AVENTurEiro. 
aVIso dE lICITaçÃo . o município de santo antônio do aventu-
reiro torna público nos termos da lF nº 10 .520/02 C/C lF nº 8 .666/93 
que fará realizar Pl nº 090/2017/PP nº 056/2017/rP nº 028/2017 para 
contratação de empresa especializada para o registro de preço e even-
tual fornecimento de CombusTÍVEl e arla para manutenção da 
frota de veículos e máquinas da Prefeitura municipal de santo antônio 
do aventureiro . as informações poderão ser obtidas através do ende-
reço eletrônico: licitacao@pmsaa .mg .gov .br . a sessão pública será 
realizada no dia 04/01/18, às 09hs30min . santo antônio do aventu-
reiro, 18 de dezembro de 2 .017 .osmar TadEu PIrEs dE maTos 
– PrEGoEIro .

3 cm -19 1041776 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 

ANTÔNio Do GrAmA/mG
dispensa de licitação Nº 013/2017 . a Prefeita municipal, sra . 
alCIoNE FErrEIra dE albuQuErQuE lIma, tendo em vista a 
justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Administração e 
conforme decreto Estadual de nº 510/2017 e decreto municipal de nº 
060/2017, que declara situação de emergência, sobre a Contratação de 
empresa, objetivando a locação de veículo, para atender as necessida-
des do município, com dispensa de licitação nº 013/2017, com fulcro 
no inciso IV, art . 24 da lei 8 .666/93, direto com a empresa: dElTa 
rENT a Car lTda - EPP, CNPJ nº 03 .375 .775/0001-30, com valor 
total da locação de r$ 4 .600,00 . Valor total estimado do Contrato r$ 
18.690,00. Resolve RATIFICAR a justificativa apresentada e ordenar 
sua publicação em cumprimento ao disposto no art . 26 do supracitado 
diploma legal .

4 cm -20 1042350 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

FrANCiSCo DE PAuLA/mG –
 aviso de licitação: Pregão Presencial 057/2017 – Tipo: menor Preço 
Global – objeto: Contratação de Empresa Especializada em direito 
Público para prestação de serviços de Consultoria administrativa e 
Execução de Processos licitatórios com disponibilidade de 2 (dois) 
Profissionais Habilitados com cumprimento integral de 40 (quarenta) 
horas semanais – Entrega dos Envelopes: dia 04 de janeiro de 2018 
às 10h00min – abertura dos envelopes: dia 04 de janeiro de 2018 às 
10h15min – Informações completas com a Comissão Permanente de 
licitação da Prefeitura municipal de são Francisco de Paula/mG – 
licitacao@saofranciscodepaula .mg .gov .br – Fone (37) 3332-1230, no 
horário de 13h00min as 16h00min . 

3 cm -20 1042170 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

FrANCiSCo DE PAuLA/mG
 – aviso de licitação: Pregão Presencial 056/2017 – Tipo: menor 
Preço por lote – objeto: contratação de serviços e plantões médicos – 
Entrega dos Envelopes: dia 04 de janeiro de 2018 às 14h00min – aber-
tura dos envelopes: dia 04 de janeiro de 2018 às 14h15min – Informa-
ções completas com a Comissão Permanente de licitação da Prefeitura 
municipal de são Francisco de Paula/mG – licitacao@saofrancisco-
depaula .mg .gov .br – Fone (37) 3332-1230, no horário de 13h00min as 
16h00min .

3 cm -20 1042166 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GErALDo DA PiEDADE – mG

ProCEsso lICITaTÓrIo N:039/2017 - aVIso dE lICITaçÃo 
–o município de são Geraldo da Piedade/mG, através da CPl, comu-
nica através da CPl, que abrirá o Processo licitatório N:041/2017, na 
modalidade Pregão Presencial para registro de Preços N°:030/2017, 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o fornecimento parcelado de 
materiais de esportivos e de fisioterapia em geral para a manutenção 
de todas as secretarias municipais . a abertura será dia 09/01/2018 às 
09h00, na sede da Prefeitura . os interessados poderão retirar o edital e 
obter informações na Prefeitura municipal de são Geraldo da Piedade 
à rua José de oliveira Costa, 185 - centro, nos dias úteis no horário de 
07h30min às 11h30min e das 13h00 às 17h00 . Email: cplsaogeraldo2@
gmail .com . Elisa botelho silva – Presidente da CPl .

PrEFEITura muNICIPal dE sÃo GEraldo da PIEdadE – 
mG -EXTraTo do PrImEIro TErmo adITIVo ao CoNTraTo 
No:066/2016 – município de são Geraldo da Piedade x o EsTado 
dE mINas GEraIs, por intermédio dasecretaria de Estado de Casa 
Civil e relações Institucionais . obJETo: Prestação de serviços de 
publicações de 500 (quinhentos) centímetros/coluna no Diário Oficial 
“mINas GEraIs” de atos de expediente administrativo de pessoal, 
editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexi-
gibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por lei . 
Valor: r$ 44 .295,00 (quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e 
cinco reais) . VIGÊNCIa: data de assinatura até 31/12/2018 .

6 cm -20 1042236 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG

 Informa que fará realizar a Tomada de Preços N .º 008/2017 – aquisi-
ção de material escolar atendendo as necessidades da secretaria muni-
cipal de Educação da P .m .s .G .r .a . as propostas deverão ser entregues 
até às 09:00 horas do dia 08/01/2018 . a abertura dos envelopes será 
realizada, a partir das 09:00 horas, no mesmo dia e local no setor de 
licitações da Prefeitura municipal – r . Henriqueta rubin, nº 27 – Cen-
tro – s .G .r .a ., onde poderá ser obtido o Edital completo .

s . G . r . abaixo, 12 de dezembro de 2017 .
 antonio Carlos Noronha bicalho – Prefeito municipal .

3 cm -20 1042345 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG
Pregão Presencial N .º 53/2017 do Processo licitatório N .º 120/2017 
– Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
recargas de extintores atendendo as necessidades da secretaria munici-
pal de Administração. A Pregoeira e Equipe de Apoio declara que fica 
revogado o lote 01, conforme consta no despacho declaratório de 
revogação de 15/12/17 . são Gonçalo do rio abaixo, 15 de dezem-
bro de 2017 .

2 cm -20 1042347 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG

4º Termo aditivo ao contrato nº 01/2017 – acréscimo de 5,92% ao con-
trato Partes: P .m . de são Gonçalo do rio abaixo e Comercial de Com-
bustíveis Primavera- Valor - r$ 112 .788,25 .

 PrEFEITura muNICIPal dE sÃo 
GoNçalo do rIo abaIXo/mG

4º Termo aditivo ao contrato nº 01/2097/2016 – Prorrogação de prazo 
no contrato Partes: P .m . de são Gonçalo do rio abaixo e Funerária 
médio Piracicaba ltda-mE- Vigência : 01/05/2018 .

 PrEFEITura muNICIPal dE sÃo 
GoNçalo do rIo abaIXo/mG

 12º Termo aditivo ao contrato nº 192/2013 – Prorrogação de prazo 
e valor . Partes: P .m . de são Gonçalo do rio abaixo e automade 
Transportes e Turismo ltda-mE - Valor r$ 1 .818 .845,83- Vigência: 
30/06/2018 .

 PrEFEITura muNICIPal dE sÃo 
GoNçalo do rIo abaIXo/mG

9º Termo aditivo ao contrato nº 379/2012 – Prorrogação de prazo 
e valor . Partes: P .m . de são Gonçalo do rio abaixo e automade 
Transportes e Turismo ltda-mE- Valor r$ 175 .824,00 - Vigência: 
30/03/2018 .

 PrEFEITura muNICIPal dE sÃo 
GoNçalo do rIo abaIXo/mG

 referente ao Processo Nº 143/2017- Pregão Presencial N .º 66/2017 
– aquisição de combustível para manutenção da frota de veículos da 
Prefeitura municipal de são Gonçalo do rio abaixo/mG, a pregoeira e 
equipe de apoio, após diligenciamento informa que em 20/12/2017 às 
09:00 horas foi realizada a negociação da licitação, na qual a empresa 
classificada em primeiro lugar Comercial Mapes de Combustíveis Ltda, 
ofertou o menor valor. Diante o exposto, foi verificado que o mesmo 
está habilitado e declarado Vencedor do certame, conforme consta em 
ata . são G . do r . abaixo, 20 de dezembro de 2017 . – antônio Carlos 
Noronha bicalho – Prefeito municipal .

8 cm -20 1042251 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL-rEi

 torna pública a celebração dos referidos ajustes:
Ata 177/2017, aquisição de giroflex para motos da guarda muni-
cipal, r$17 .600, Klm Comércio e serviços lTda-mE, CNPJ 
27 .313 .966/0001-35 . ata 178/2017, aquisição de mobiliá-
rio, r$3 .634 .420,00, Pop móveis para Escritório lTda-EPP, 
CNPJ 18 .335 .298/0001-56 . ata 179/2017, aquisição de mobiliá-
rio, r$880 .000,00, Plaxmetal s/a, CNPJ 91 .404 .251/0001-97 . ata 
180/2017, aquisição de mudas, r$336 .902,00 . 1º Termo aditivo de 
prorrogação de vigência ao Contrato 108/2017, aquisição de itens de 
sinalização viária, Tetra Engenharia e sinalização lTda-EPP, CNPJ 
17 .321 .132/0001-18 . 5º Termo aditivo de prorrogação de vigência ao 
Contrato 027/2015, serviços de manutenção corretiva e preventiva de 
pontos de iluminação pública, Jm Construções Elétricas lTda, CNPJ 
03 .703 .636/0001-96 . Contrato 166/2017, serviços de Cerimonial Geral 
da Comenda da liberdade e Cidadania, r$66 .500,00, Estratégia mídia 
e marketing lTda-mE, CNPJ 18 .188 .833/0001-93 . Nivaldo José de 
andrade - Prefeito municipal .

4 cm -20 1042266 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do GoiABAL

aviso de licitação . Proc . lic . 001/2018 Pregão Presencial N° 001/2018 . 
a Prefeitura municipal de são José do Goiabal, através do Pregoeiro e 
CPl, faz tornar público que irá realizar licitação, modalidade Pregão 
Presencial N° 001/2018 visando a contratação para aquisição/forneci-
mento de combustíveis durante todo o exercício de 2018 . data de aber-
tura: 08/01/2 .018, às 09:00 horas . Edital completo à disposição-Praça 
Cônego João Pio, nº . 30 - centro - são José do Goiabal - mG e site: 
www .saojosedogoiabal .mg .gov .br - Informações pelo tel . 31-3858-
5121 . luiz Henrique miranda moraes - Pregoeiro . são José do Goiabal 
– 20 de dezembro de 2017

3 cm -20 1042525 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo romÃo/mG

-Proc . 25/17-PP 10/17-aquisição pneus-1º aditivo CTr 49/17-acresce 
qtd .-Vr: r$7 .102,00-§1º, art . 65, l . 8 .666/93 .

1 cm -19 1042100 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TAPAruBA-mG

torna ao publico pregão presencial 022/2017 objeto: aquisição parce-
lada de materiais de ambulatório em atendimento a demanda da secre-
taria municipal de saúde . . abertura 08 de janeiro de 2018 às 09h00min 
horas . maiores informações encontram-se a disposição dos interessa-
dos na prefeitura municipal de Taparuba-mg, prefeitura municipal de 
Taparuba-mg torna ao publico pregão presencial 023/2017 objeto aqui-
sição parcelada de medicamentos em atendimento a demanda da secre-
taria municipal de saúde . abertura 03 de janeiro de 2018 às 13h00min 
horas maiores informações encontram-se a disposição dos interessados 
na prefeitura municipal de Taparuba-mg à av . arminda medeiros, 430- 
centro Taparuba/mg, ou pelo fone (33)-3314-8000 . Noêmia patrício da 
silva rodrigues pregoeira .

3 cm -20 1042133 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG

 - Pregão (Presencial) nº 064/2017 . resultado Final . data do Julga-
mento: 18/12/2017 . objeto da licitação: aquisição de aparelho de raio-x 
para atender as necessidades do Hospital municipal dr . raimundo 
Gobira . Empresa vencedora: lotus Indústria e Comércio ltda foi consi-
derada vencedora com o valor global de R$ 335.000,00. Teófilo Otoni, 
18/12/2017 . anderson Cassio Gomes . Presidente da CPl .

2 cm -19 1041624 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 

dEParTamENTo dE ComPras E lICITaçÃo 
– Extrato da ata de registro de Preços do Pregão Presencial srp N° 
00118/2017 - objeto: “Contratação de Empresa Para suporte Técnico, 
manutenção Preventiva E Corretiva mensal E substituição Parcial de 
Peças de Equipamento Vmi – Compacto Plus E Processadora Para 
manutenção do Posto de raio X” . Termo Nº00182/2017 . Partes: Pre-
feitura municipal de Três Corações X Chx – manutenção E Comércio 
ltda . Valor: r$40 .320,00 (Quarenta mil E Trezentos E Vinte reais) . o 
Presente Contrato Terá Vigência até o dia 09 de outubro de 2018 . 
Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações Em 
10/10/2017 . Três Corações, 10 de outubro de 2017 . Gilcilene buzetti 
Costa Gonçalves . secretaria municipal de saúde

3 cm -19 1041831 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES

departamento de Compras E licitação – Extrato da ata de registro 
de Preços do Pregão Presencial srp N° 00125/2017 - objeto: “Contra-
tação de Empresa Especializada Para reinstalação E Complementação 
de um Conjunto semafórico, Com Fornecimento de Todo o mate-
rial E mão de obra, Na rua Vereador José sonja – Jd . Eldorado Ii, 
Esquina Com av . deputado renato azeredo” . Termo Nº00193/2017 . 
Partes: Prefeitura municipal de Três Corações X Contransin Industria 
E Comercio ltda - me . Valor: r$25 .000,00 (Vinte E Cinco mil reais) . 
o Presente Contrato Terá Vigência até o dia 27 de Novembro de 
2018 . Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações 
Em 28/11/2017 . Três Corações, 28 de Novembro de 2017 . antônio 
Carlos Guedes . secretaria municipal de Planejamento .

3 cm -19 1041878 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES. 
departamento de Compras E licitação – Extrato da ata de registro 
de Preços do Pregão Presencial srp N° 00123/2017 - objeto: “aquisi-
ção de Teste rápido ag Ns1 Para detectar o antígeno Ns1 do Vírus 
da dengue” . Termo Nº00190/2017 . Partes: Prefeitura municipal de 
Três Corações X medlevensohn Comércio E representações de Pro-
dutos Hospitalares ltda . Valor: r$16 .000,00 (dezesseis mil reais) . 
o Presente Contrato Terá Vigência até o dia 19 de Novembro de 
2018 . Publicado No Quadro de aviso da Prefeitura de Três Corações 
Em 20/11/2017 . Três Corações, 20 de Novembro de 2017 . Gilcilene 
buzetti Costa Gonçalves . secretaria municipal de saúde .

3 cm -19 1041874 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBAPorAGA/mG
– Torna Público o resultado do Processo administrativo Nº . 247/2017 – 
Pregão Presencial Para registro de Preço srP Nº . 053/2017 – objeto: 
aquisição de 05 computadores para atendimento da secretaria de 
saúde da Prefeitura de ubaporanga/mG . Vencedoras com menor preço: 
l & V Varejo atacado e serviço lTda - mE, para o lote 01 com o 
Valor Global de r$11 .100,00 (onze mil e cem reais) . ubaporanga/mG 
20/12/2017 - Gilmar de assis rodrigues – Prefeito municipal.

2 cm -20 1042465 - 1

Rodrigo
Realce


		2018-09-19T14:07:24-0300
	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA:83334698000109


		2018-09-19T14:07:52-0300
	MARIA WALDELIRIA BITTENCOURT DA SILVA CEI:30054915287




