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PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2019

A CPL informa que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
cujo objeto é a contratação de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
para confecção dos carnês de IPTU para manutenção do Departamento Municipal de
Administração e Finanças. Abertura dos envelopes 15/02/2019 às 09:00. O edital está
disponibilizado no site www.bordadamata.mg.gov.br. Informações (35) 3445-4900.

Borda da Mata-MG, 1 de fevereiro de 2019.
MARCO ANTONIO ROCHA VILLIBOR

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

o 3º termo aditivo ao contrato nº 58/2018
Ref. à Chamada Pública nº 001/2017, processo nº 526/2017. Contratante: Município de
Alfenas-MG. Contratado: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVI M E N T O,
inscrita no CNPJ nº 19.324.171/0001-02. Do Objeto: Considerando o teor contido no Ofício
nº 151/SMS/2018(autorização para junção de duas residências terapêuticas) e as precisões
assistenciais em conjunto com as disposições orçamentarias do Município de Alfenas, bem
como a necessidade de, para fins de fechamento de ano contábil no mês de dezembro de
2018, incluir o referido mês na próxima prestação de contas(setembro a novembro de
2018), consequentemente transformando-a em quadrimestral(ou seja de setembro a
dezembro de 2018) e readequando-se o seu prazo de entrega, o presente TERCEIRO
TERMO ADITIVO tem por objeto, alterar o cronograma de Assunção das Unidades de Saúde
constante no item " 1.4" do Contrato de Gestão e readequar o valor do Cronograma de
Assunção das Unidades de Saúde .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, torna público que no dia
15/02/2019, às 09:00h, estará realizando Processo Licitatório nº 014/2019 - Pregão
Presencial nº 006/2019, cujo objeto é a aquisição de material esportivo para atender a
secretaria municipal de cultura, esporte, lazer e turismo da prefeitura municipal de alto
jequitibá. O Edital na íntegra está disponível no site: www.altojequitiba.mg.gov.br. Mais
informações no tel.: (33) 3343-1268.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ/MG torna público que no dia
12/03/2019. Fará Licitação objetivando a CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, A
TÍTULO ONEROSO, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE
BAR/LANCHONETE/SORVETERIA E OUTROS COMÉRCIOS DE ALIMENTOS EM GERAL, SENDO
03 (Três) QUIOSQUES. Para visitar a área, o licitante deverá entrar em contato com a
Prefeitura nos dias 25/02/2019 a 08/03/2019, das 14h00m às 17h00m, e estará realizando
no dia 12/03/2019 às 09:00h o Processo Licitatório nº 015/2019 - Concorrência Pública nº
001/2019, no Município de Alto Jequitibá/MG. O Edital na íntegra está disponível no site:
www.altojequitiba.mg.gov.br. Mais informações no tel.: (33) 3343-1268.

Alto Jequitibá-MG, 1 de fevereiro de 2019
DENISE FEITOSA

Presidente da Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 132/2018
Contratado Anderson Claiton Machado ME - Ata de Registro de Preços nº. 190/2018
Pregão Presencial nº. 132/2018. Processo nº. 232/2018 Objeto: Registro de Preços para
contratação de pessoa jurídica especializada na confecção de material gráfico para atender
a demanda dos departamentos de Atenção Básica, PHAD e Odontologia da Secretaria
Municipal de Saúde de Araguari/MG. Valor: R$ 7.592,88 (sete mil quinhentos e noventa e
dois reais e oitenta e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses. DO:
02.22.00.10.301.0028.2098.3.3.90.39.00.

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018

O MUNICÍPIO DE ARAGUARI - PMA, com sede à Praça Gaioso Neves nº. 129,
Bairro Goiás, Centro, CEP: 38.440-001, na cidade de Araguari - MG, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. 16.829.640/0001-49, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna
público para conhecimento dos interessados a SUSPENSÃO "SINE DIE" da TOMADA DE
PREÇO Nº. 002/2018, do tipo menor preço global para contratação de pessoa

jurídica especializada no ramo de construção civil para construção de uma
unidade integrante do programa "farmácia de todos", no endereço: praça da constituição
s/n; bairro centro, araguari-mg; conforme especificações contidas no termo de referência
e planilha orçamentária atualizada, cronograma físico-financeiro e especificações básicas
para construção da farmácia para todos disponibilizada pela amvap - associação dos
municípios da microregião do vale do paranaíba, em virtude do Ofício nº 015/2019
encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para retificação da Planilha
Orçamentária. Atendendo a essa determinação, fica suspenso o processo até nova
deliberação.

Em 31 de Janeiro de 2019
BRUNO RIBEIRO RAMOS

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/2018

O Município de Araguari/MG torna público que fará realizar a Licitação na
modalidade pregão presencial - sistema de registro de preços, do tipo menor preço por
item, exclusivamente para micro empresas e empresas de pequeno porte, visando a
aquisição de material de limpeza e higiene para atender a secretaria de administração e
demais deptos da prefeitura municipal de Araguari. Detalhes no Edital de Pregão n.º
173/2018. Sessão Pública designada para o dia 18 de Fevereiro de 2019, até às 13h30min,
no Departamento de Licitações e Contratos, na Rua Virgílio de Melo Franco n.º 550. Edital
gratuito no site www.araguari.mg.gov.br/licitacoes. Informações pelo telefone (34) 3690-
3280.

Em 31 de Janeiro de 2019
NEILTON DOS SANTOS ANDRADE

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019

O Município de Araguari/MG torna público que fará realizar a Licitação na
modalidade pregão presencial - sistema de registro de preços, do tipo menor preço por
item, com cota reservada de 25% para ME e EPP e item exclusivo para me e EPP
especializada no ramo, nos termos do art. 48, iii, da lei complementar nº. 123/2006, com
redação dada pela lei complementar 147/2014, visando o registro de preços para a futura
e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e fitão para atender a frota de veículos leves
e pesados do município de Araguari pelo prazo de 12 meses. Detalhes no edital de pregão
n.º 004/2019. Sessão pública designada para o dia 19 de fevereiro de 2019, até às
13h30min, no departamento de licitações e contratos, na rua Virgílio de melo franco n.º
550. Edital gratuito no site www.araguari.mg.gov.br/licitacoes. informações pelo telefone
(34) 3690-3280.

Em 31 de Janeiro de 2019
NEILTON DOS SANTOS ANDRADE

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 165/2018

O Município de Araguari/MG torna público que fará realizar a Licitação na
modalidade pregão presencial - sistema de registro de preços, do tipo menor preço por
lote, exclusivamente para micro empresas e empresas de pequeno porte, visando a
contratação de empresa para execução de exames ocupacionais complementares
ambulatoriais e laboratoriais a serem realizados nos servidores da prefeitura municipal de
Araguari, de realização obrigatória com base no PCMSO. Detalhes no edital de pregão n.º
165/2018. Sessão pública designada para o dia 20 de Fevereiro de 2019, até às 13h30min,
no Departamento de Licitações e Contratos, na Rua Virgílio de Melo Franco n.º 550. Edital
gratuito no site www.araguari.mg.gov.br/licitacoes. Informações pelo telefone (34) 3690-
3280.

Em 31 de Janeiro de 2019
NEILTON DOS SANTOS ANDRADE

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

Processo Licitatório nº 001/2019 - O Município De Araporã/MG, por intermédio
de seu Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio designados pelo Decreto n.º 3.456 de 06 de
setembro de 2018, torna público aos interessados que o edital de modalidade Pregão
Presencial n.º 0001/2019, tipo "MENOR PREÇO POR ITEM, Para Aquisição De
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE para unidade de atenção especializada em
saúde - "Hospital João Paulo II", cujos recursos são oriundos da Proposta de Emenda
Parlamentar nº 11409.354000/1180-06, celebrada entre o Município de Araporã/MG e o
Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, nas especificações contidas no Anexo I -
Termo de Referência e demais regras estabelecidas no Edital de Licitação, foi Retificado
passando a ter nova redação. Diante das retificações do Edital fica Prorrogada a data de
abertura do certame para 20 de Fevereiro de 2019, às 08h30m. Edital Retificado e
informações: Todas as informações e edital gratuito encontra-se a disposição dos
interessados junto a Diretoria de Compras e Licitações, situada na Rua José Inácio Ferreira,
n.º 58, Centro, nesta cidade, em horário de atendimento, das 7h30 às 11h e das 12h30 às
17h, pelo site oficial do município (www.arapora.mg.gov.br), pelo e-mail:
licitacao@arapora.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3284-9516.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2019

Processo Licitatório nº 002/2019 - O Município De Araporã/MG, por intermédio
de seu Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio designados pelo Decreto n.º 3.456 de 06 de
setembro de 2018, torna público aos interessados que, o edital de modalidade Pregão
Presencial n.º 002/2019, tipo "Menor Preço Por Item, para aquisição de Equipamento E
Material Permanente, destinados a assistir as unidades básicas de saúde "João Ferreira da
Costa", "Lindalva Ferreira de Castro" e "Eleuza Maria de Oliveira" de Araporã, cujos
recursos são oriundos da Proposta de Emenda Parlamentar nº 11409.354000/1180-04,
celebrada entre o Município de Araporã/MG e o Fundo Nacional de Saúde/Ministério da
Saúde, nas especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência e demais regras
estabelecidas no Edital de Licitação, foi Retificado passando a ter nova redação. Diante das
retificações do Edital fica Prorrogada a data de abertura do certame para 20 de Fevereiro
de 2019, às 13h. Edital Retificado e informações: Todas as informações e edital gratuito
encontra-se a disposição dos interessados junto a Diretoria de Compras e Licitações,
situada na Rua José Inácio Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em horário de
atendimento, das 7h30 as 11h e das 12h30 as 17h , pelo site oficial do município
(www.arapora.mg.gov.br), pelo e-mail: licitacao@arapora.mg.gov.br ou pelo telefone 34-
3284-9516.

Araporã-MG, 1º de fevereiro de 2019
VANDEIR BATISTA DE OLIVEIRA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial 09/2018 Município de Barra Longa, faz saber que interessar possa, que
aderiu a Ata de Registro de Preços subjacente ao Pregão Presencial 09/2018, Processo
Licitatório 010/2018, conforme os seguintes dados: Processo de Administrativo 115/2018
Adesão a Ata de Registro de Preços 009/2018. Órgão Gerenciador do SRP: Consórcio
Intermunicipal Mulifinalitário da Área Mineira da SUDENE - CIMAMS - CNPJ
21.505.692/0001-08 Registro de Preços para Aquisição de Ambulância tipo A - Simples
Remoção. Detentor do Registro: Strada Veículos de Peças Ltda. - CNPJ 01.654.749/0001-15.
Data da adesão 21 de janeiro de 2019. Valor: R$ 81.000,00. Barra longa, 21 de janeiro de
2019. Elísio Pereira Barreto - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Termo de RESCISÃO UNILATERAL. Contrato nº 068/2017. Decisão administrativa. Termo de
Rescisão Unilateral nº 068/2017, celebrado entre o Município de Belo Oriente/MG, e a
empresa SOMA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, nos termos das disposições editalícias,
contratuais e legais. Por este termo Unilateral, o MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE/MG,
estabelecido e sediado na Praça da Jaqueira, nº 40, Centro, neste Município de Belo
Oriente/MG, aqui representado pelo então Prefeito, Sr. Hamilton Rômulo de Menezes
Carvalho, DETERMINA, rescisão Unilateral, Contrato nº 068/2017, firmado com SOMA
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
sob o nº 86.584.729/0001-78. CONSIGNANDO: 1) A RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL
em detrimento do disposto pela Lei Federal nº 8.666/93, em seu Artigo 79, I c/c 78 I, III
e V da Lei Federal nº 8.666/93 e, ainda, as Cláusulas Quinta, Nona e Décima do
instrumento pactuado entre as partes, devidamente apurado em sede de processo
administrativo instaurado no bojo processual em virtude do não cumprimento, pela
CONTRATADA, de precípuas entabuladas no referido instrumento pactuado; 2) O interesse
público do referido ato se justifica em considerando a inexecução contratual perpetrada
pela empresa respectiva, ao passo que a mesma fora notificada por diversas vezes no
intuito do cumprimento do instrumento contratual, notadamente em razão dos prazos
especificados nos cronogramas relacionados à contratação supra, todavia, sem qualquer
justificativa ou manifestação da mesma; 3) Buscou-se o exercício do contraditório e ampla
defesa, ao passo que a Empresa simplesmente eximira e qualquer justificativa plausível à
inexecução, cabendo, assim, a respectiva rescisão contratual.


