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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TEÓFiLo oToNi/mG

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO– 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020.

 Considerando o comunicado expedindo pela bbmnet, informando 
que a Plataforma de Pregão Eletrônico ficará indisponível até o dia 
12/07/2020, o Município de Teófilo Otoni/MG torna público o adia-
mento do Pregão Eletrônico nº 042/2020, passando a realização da ses-
são para o dia 14/07/2020, com recebimento das propostas até às 09h. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços 
de locação de tendas com estrutura de metalon galvanizado para aten-
der as demandas da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni. Íntegra do 
edital e demais informações atinentes ao certame encontram-se à dis-
posição dos interessados na sala da Divisão de Licitação, situada na Av. 
Dr. Luiz Boali Porto Salman, nº 230, Centro, nos dias úteis, no horário 
de 8h às 16h, ou através dos sites: transparencia.teofilootoni.mg.gov.br, 
www.bbmnetlicitacoes.com.br ou pelo e-mail: licitacao@teofilootoni.
mg.gov.br. Teófilo Otoni, 08/07/2020. Katiane Emanuele Lemos Neto 
– Secretária Municipal de Administração.

4 cm -08 1373110 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TimÓTEo/mG –
 RESULTADO DE LICITAÇÃO - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 - O Município de Timóteo torna 
público o resultado do Pregão Presencial nº 044/2020, Registro de Pre-
ços nº 020/2020, Processo Administrativo nº. 128/2020, que tem por 
objeto o Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e 
protetores, para atender os veículos, motocicletas e equipamentos per-
tencentes a Secretaria Municipal de Administração, Gabinete do Pre-
feito, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e 
Habitação, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Assistên-
cia social, secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de Pla-
nejamento, urbanismo e meio ambiente . empresas vencedoras: Pneus 
Líder Peças e Serviços Eireli, no valor total de R$106.605,20 (cento 
e seis mil, seiscentos e cinco reais e vinte centavos); augusto Pneus 
Eireli , no valor total de R$ 175.141,60 (cento e setenta e cinco mil, 
cento e quarenta e um reais e sessenta centavos); ernane bramante ser-
viços Ltda – ME, no valor total de R$ 200.624,00 (duzentos mil, seis-
centos e vinte e quatro reais) e FJ Pneus ltda - ePP, no valor total de 
R$23.840,00 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta reais). Timóteo, 09 
de julho de 2020. Grace Aparecida Nunes – Pregoeira.

5 cm -09 1373541 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES
 TOMADA DE PREÇOS: N.º 0003/2020

Processo: n.º 00310/2020. Objeto: contratação de empresa especiali-
zada para execução de reforma e revitalização da antiga sede da rede 
ferroviária para a implantação do museu ferroviário, situada na praça 
dos ferroviários. O município de três corações/prefeitura municipal de 
três corações, com sede na av. Brasil, n.º 225, bairro jardim américa, 
cep 37.410-900, torna pública a licitação na modalidade pregão pre-
sencial srp . data de abertura dos envelopes: dia 30 de julho de 2020 
às 13h30min. Endereço: av. Brasil, n.º 225 – jardim américa/ departa-
mento de licitação. Sob a responsabilidade da secretaria municipal de 
lazer turismo e cultura, conforme lei federal n.º 8.666 de 21.06.1993 
e alterações, lei n.° 10.520/02 e pelas demais condições fixadas neste 
edital. O edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões 
e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciên-
cia através do site www.trescoracoes.mg.gov.br ou no departamento de 
licitação das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Três corações, 
07 de julho de 2020. Alzira araújo de oliveira. Presidente da comissão 
permante de licitação

4 cm -08 1372792 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES.
 EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 00003/2020.

 Contrato: n° 00018/2020 – objeto: “contratação de serviços de saúde à 
fundação hospitalar de minas gerais – fhemig, prestados pela unidade 
de saúde estadual casa de saúde santa fé.”.partes: prefeitura municipal 
de três corações x fundação hospitalar de minas gerais – fhemig – casa 
de saúde santa fé. Valor: até r$2.763.377,40( dois milhões setecentos 
e sessenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta centa-
vos) . o prazo deste contrato será de 12(doze) meses . Publicado no qua-
dro de aviso da prefeitura de três corações em 11/03/2020. Três cora-
ções, 11 de março de 2020. Gilcilene buzetti costa gonçalves. Secretária 
ordenadora

3 cm -07 1372314 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TuPACiGuArA/mG
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2020

o município de Tupaciguara/mG torna público o processo licitatório 
nº. 066/2020, modalidade Pregão Presencial nº. 045/2020 objetivando 
a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para com-
por as instalações da Unidade de Atenção Especializada em Saúde com 
recursos oriundos do contrato de financiamento nº. 20/02019-8 firmado 
com o Banco do Brasil, nas quantidades e especificações contidas no 
Termo de Referência. A sessão de credenciamento e abertura de enve-
lopes será realizada no dia 27/07/2020 às 14:00hs na sala de reuniões 
do Departamento de Licitação localizado no segundo piso do Centro 
Administrativo. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 
34.3281-0057 ou pelo email cpltupaciguara2017@gmail.com. Edital 
encontra - se disponível aos interessados no site http://www.tupaci-
guara .mg .gov .br , na sede do departamento e no mural, gratuitamente .

4 cm -07 1372382 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TurmALiNA,
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 ; ERRATA : 

no Diário Oficial de Minas Gerais (IOFMG), Publicação de Terceiros e 
editais de Comarcas, pág . 11, do dia 08 de julho de 2020, caderno-2, 
onde se lê: 08:00 horas do dia 20 de julho de 2020 .
leIa-se: 08:00 horas do dia 22 de julho de 2020 .
Demais informações e Edital à disposição na PREF. MUN. DE TUR-
MALINA/MG, à Av. Lauro Machado, n° 230 – Centro - Telefone nº 
(38) 3527-1257 (atendimento em h. comercial). PREF.MUN. DE TUR-
MALINA/MG, 09 de julho de 2020. Siderlan Soares Duarte. Presidente 
da CPl . 

3 cm -09 1373168 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 
REPUBLICAÇÃO. CONVITE N° 05/2020. 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação do 
serviço de execução da Cobertura da Quadra Poliesportiva no Pisci-
não - localizado no Parque das Acácias, neste Município, em aten-
dimento à Secretaria de Serviços Urbanos e Obras. Valor Estimado: 
R$ 252.629,00. Local, data e horário da sessão: Até às 14h (quatorze) 
horas do dia 20 (vinte) de Julho de 2020, “Centro Administrativo Jorna-
lista Ataliba Guaritá Neto” – Departamento de Licitação da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e Obras, situada na Rua D. Luis Maria 
Santana, 141, Bairro Santa Marta, Uberaba/MG. Informações: seob.
licitacao@uberabadigital.com.br e pelos telefones: (34)3318-0837. 
OBSERVAÇÃO: Poderão participar do certame os licitantes que aten-
derem às condições da lei e aos termos do referido instrumento convo-
catório. Uberaba, 09 de julho de 2020. GUILHERME FELIX AMAD. 
Presidente da CPl/sesurb-sds .

4 cm -09 1373202 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 
EDITAL RESUMIDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 139/2020. 

Processo licitatório com lote de ampla concorrência e lote com reserva 
de cota às m .e ./e .P .P ./eQuIP . objeto: Fornecimento de cestas bási-
cas, visando atender às Secretarias de Educação - SEMED e de Desen-
volvimento Social - SEDS. Tipo de licitação: Menor preço. Recebi-
mento das propostas por meio eletrônico: a partir das 09 horas do dia 
13/07/2020 às 09 horas do dia 17/07/2020 . abertura das propostas por 

meio eletrônico: Às 09h00min do dia 17/07/2020. Início da Sessão de 
Disputa de Preços: Às 10h00min do dia 17/07/2020. Modo de Disputa: 
Aberto e Fechado. Valor estimado da licitação: R$ 2.783.748,62. Fonte 
de recursos: Convênio/Vinculado. Informações: O Edital do Pregão 
Eletrônico n° 139/2020 estará disponível a partir das 09 horas do dia 
13/07/2020 através dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da 
Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link: http://www.uberaba.
mg.gov.br/portal/conteudo,29557; Junto à plataforma eletrônica de lici-
tações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. Demais informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: lici-
tacao.pmu@uberabadigital.com.br. Uberaba/MG, 10 de julho de 2020. 
CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR. SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO. (AUTORIDADE COMPETENTE).

5 cm -09 1373483 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uNAÍ-mG
CONTRATO Nº 083 /2020 

Em favor de Campbell Materiais Médicos Hospitalares Eireli - Valor: 
R$ 87.646,287,50. Contrato 086/2020 em favor da Única Engenharia 
LTDA – valor de R$ 138.570,00. Contrato na íntegra disponível no 
sítio: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no tel (38) 
3677-9610 ramal 9016. Unaí-MG, 09/07/2020. José Gomes Branqui-
nho – Prefeito municipal . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG – TORNA PUBLICO: 
Dispensa de Licitação nº 033/2020 em favor da Floriano Anto-
nio Ratkiewicz EIRELI referente a aquisição de Medicamentos para 
enfrentamento do CoVId-19 (Coronavirus), conforme decreto muni-
cipal 5.293 de 16 de março de 2020 Valor: R$ 21.168,00. Homologa-
ção na íntegra disponível no site: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maio-
res informações no telefone (38) 3677-9610 ramal 9016. Unaí-MG, 
09/07/2020 . José Gomes branquinho – Prefeito municipal

4 cm -09 1373546 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA
 UASG 985427– AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO 2159/2020. 

O Município de Viçosa-MG torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
nos termos da Lei 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
5.237/2018, aplicando subsidiariamente, no que couber, a lei 8.666/93, 
Aquisição de uniformes para atender os funcionários que atuam nas 
barreiras sanitárias em solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 
A data de início e abertura será 16/07/2020 ás 09h00 mim no ende-
reço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital e seus 
anexos poderão ser examinados e adquiridos gratuitamente através dos 
sites:www.comprasnet.gov.br e www.vicosa.mg.gov.br, ou ainda, junto 
ao Departamento de Licitações situado na Rua Gomes Barbosa nº803, 
Centro Viçosa-MG. Viçosa,09 de julho de 2020. Ãngelo Chequer- Pre-
feito municipal

4 cm -09 1373165 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA 
 AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2130/2020 
 A Prefeitura Municipal de Viçosa–MG, inscrita no CNPJ 
18.132.449/0001-79 torna público que fará, nos termos do artigo 24, 
inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de 03 (três) 
pessoas jurídica ou física para avaliação da compra de terreno para 
construção da trincheira no bairro Santo Antônio no município de Viço-
sa-MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda, em 
favor da empresa SSM EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA,CNPJ sob o n° 11.036.792/0001-70 no valor de R$ 2.090,00 
(dois mil e noventa reais); da empresa IMOBILIARIA NATIVA LTDA 
, CNPJ sob o nº 01.953.407/0001-04 no valor de R$ 2.090,00 (dois mil 
e noventa reais); e da pessoa física CamIla de QueIroZ , CPF sob 
o nº 105.564.526-82 no valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais). 
Viçosa, 09 de Julho de 2020. Ângelo Chequer - Prefeito Municipal.

4 cm -09 1373511 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViSCoNDE Do rio BrANCo
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 039/2020 – A Administração Municipal de Visconde do Rio Branco, 
através de sua Pregoeira, torna público a republicação da licitação na 
modalidade de Tomada de Preços, visando à seleção de empresa, com-
provadamente especializada no ramo, para obras de reforma de imó-
vel público para sediar um Centro de Convivência no bairro alexandre 
Ferraz, no município de Visconde do rio branco . (Ver maiores espe-
cificações no Edital) – Entrega de propostas, documentações e creden-
ciais até o dia 27/07/2020 às 09:00 horas, quando será dado início aos 
trabalhos . Cópia do edital já se encontra disponível para os interessa-
dos, à Praça 28 de Setembro, Centro, ou pelo site: www.viscondedorio-
branco.mg.gov.br. Informações pelo Tel: (32) 3551-8150.

(ass .) Jordana Teixeira da luz
 Presidente da Comissão Permanente da Licitação.

4 cm -09 1373430 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViSCoNDE Do rio BrANCo
AVISO DE LICITAÇÃO

 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020 – PROCESSO LICITATÓ-
RIO Nº 084/2020. A Administração Municipal de Visconde do Rio 
Branco, através de sua Pregoeira, torna público que fará licitação na 
modalidade Pregão, visando à seleção de empresa especializada no 
ramo para aquisição de leite integral em embalagem tetra pak de 1 
litro, destinado à distribuição gratuita para população em vulnerabili-
dade no município de Visconde do rio branco, em face à pandemia do 
Covid-19. (Ver maiores especificações no Edital)-Entrega de propos-
tas, documentações e credenciais até o dia 21/07/2020 às 09:00 horas, 
quando será dado início aos trabalhos . Cópia do edital já se encontra 
disponível para os interessados, à Praça 28 de Setembro, Centro, ou 
pelo site: www. viscondedoriobranco.mg.gov.br. Informações pelo Tel: 
(32) 3551-8150.

(Ass.) Flaviana Lima Teixeira – Pregoeira Oficial.
4 cm -08 1372717 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA roSA DA SErrA-mG
 – SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 - torna público para conheci-
mento dos interessados que decide SUSPENDER o certame da Lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, Processo 
Nº153/2020, do tipo MENOR PREÇO, para Aquisição de 01 Veículo 
zero km, para cumprir as determinações do DECRETO Nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019 . a nova data de abertura será divulgada 
na forma da lei . luiz Cláudio Ferreira – Pregoeiro/ e-mail: licitacao-
pmsr@yahoo.com.br (34) 3654-1259

3 cm -09 1373244 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuVENiLiA/mG
P .e 002/2020

Torna público o aviso de licitação objetivando a Seleção da proposta 
mais vantajosa para Registro de Preços, para a futura e eventual “aqui-
sição de insumos de uso hospitalar e de uso odontológico. Processo 
Licitatório 027/2020 – Pregão Eletrônico 002/2020. Abertura das pro-
postas dia 21/07 às 09:01 horas. Edital publicado no site www.juveni-
lia .mg .gov .br

2 cm -08 1372957 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG
aVIso Pe 3/20 PaC 137/20

rP aq carne bovina e outros 12 mese abert 23 .7 .20 às 9:00 h edital ver 
site www.brumadinho.mg.gov.br Lílian Santos/SMS

1 cm -09 1373507 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG 
 HOMOLOGO PP17/20 PAC 61/20 

RP fraldas descartáveis 12 meses Venc CBS Médico Científica S/A Vlr 
R$ R$ 130.380,00 Lilian Santos/SMS

1 cm -09 1373508 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FormiGA – mG
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 088/2020 – MOD. REGISTRO 

DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020. 
TIPO: menor preço por item. objeto: contratação de empresas especia-
lizadas nas prestações de serviços mecânicos, elétricos, torno, solda, 
arrefecimento, sistemas de injeção, turboalimentação, direção hidráu-
lica, suspensão, ar condicionado, alinhamento/balanceamento, mon-
tagem, conserto e recauchutagem de pneus, dentre outros serviços a 
serem realizados nos veículos leves, semipesados, pesados e máqui-
nas, pertencentes à frota municipal . recebimento das Propostas: do 
dia 15/07/2020 às 08:00h até dia 24/07/2020 às 07:59h. Data de Aber-
tura das Propostas: das 08:00h do dia 24/07/2020 até às 08:30h do dia 
24/07/2020. Início da Sessão de Disputa de Preços: a partir das 08:31h 
do dia 24/07/2020. Modo de Disputa: Aberto. Referência de Tempo: 
Horário de Brasília – DF. Endereço eletrônico: https://www.licitanet.
com.br. Informações: telefone (37) 3329-1844. consultas ao edital e 
divulgação de informações: www.formiga.mg.gov.br; www.licitanet.
com.br ou pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.com.

4 cm -08 1373013 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANTÔNio Do JACiNTo/mG

 AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2020
 o município de santo antônio do Jacinto/mG realizará no dia 21 de 
julho de 2020 ás 09h00min ou no primeiro dia útil subsequente, na 
hipótese de não haver expediente naquela data, primeiro dia útil sub-
sequente, ocasião em que se dará início ao credenciamento dos licitan-
tes e aos demais procedimentos pertinentes, na Prefeitura, situada na 
Rua da Comig, Nº 05, Centro, menor preço Item, objetivando Registrar 
preços para eventual fornecimento de material medico hospitalar, equi-
pamento medico hospitalar e ePI´s, de acordo com a planilha de espe-
cificações, para manutenção das unidades básicas de saúde e em aten-
dimento das demandas de enfrentamento da pandemia do novo corona 
vírus (COVID-19) neste munícipio, conforme lei federal n°13.979 de 
06/02/2020, disponíveis no site oficial do Município http://www.santo-
antoniodojacinto .mg .gov .br . santo antônio do Jacinto/mG, 08 de julho 
de 2020 . letícia Viana Costa – pregoeira .

4 cm -08 1372849 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DorES Do TurVo/mG
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

torna público nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, que será reali-
zado no dia 24/07/2020, às 09:00hs – Tomada de Preços nº 03/2020 
– tipo menor preço global. Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada para realização das obras e serviços de engenharia, objetivando a 
extensão/modificação de rede elétrica em vias do Município. Edital em 
seu inteiro teor estará à disposição dos interessados, na sala de licitação 
desta Prefeitura, situada na Pça Cônego Agostinho José Rezende, 30, 
centro. Informações pelo número: (32) 3576 -1130. Dores do Turvo, 
08 de julho de 2020 . eliete rosa dos santos Coutinho – Presidente da 
Comissão de Licitações.

3 cm -09 1373521 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEDrALVA/mG
AVISO DE LICITAÇÃO 

– PREGÃO 45/2020. OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
Armadilhas Ecológicas / biológicas para moscas de refis ecológicos 
/ biológicos para uso nas armadilhas com eficácia do produto de no 
mínimo 30 dias para atender a secretaria municipal de saúde . aber-
TURA: 28/07/2020 às 09h30. PREGÃO 46/2020.OBJETO: Registro 
de Preço para futura e eventual aquisição de Pneus Novos (primeira 
vida), câmaras e protetores para equiparem os veículos oficiais da Frota 
municipal de Pedralva e Conveniados . aberTura: 29/07/2020 às 
09h30. PREGÃO 47/2020.OBJETO: Registro de Preço para aquisi-
ção de recargas de Oxigênio Medicinal, com Concessão de Cilindro 
em regime de comodato de no mínimo de 10 cilindros de 10m³ e 10 
cilindros de 1m³ . aberTura: 30/07/2020 às 9h30 .editais e infor-
mações: www.pedralva.mg.gov.br. Maria Teresa Rangel Monti Santos 
– Pregoeira . 

4 cm -09 1373177 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALFENAS-mG.
EXTRATO DO 6º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 058/2018

Extrato do 6º Aditamento ao Contrato nº 058/2018, ref. ao Chama-
mento Público n° 001/2017, Processo nº 526/2017. Contrato: Muni-
cípio de Alfenas - MG. Contratado: IMED- INSTITUTO DE MEDI-
CINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ nº 
19.324.171/0001-02. Do Objeto: Prorrogação do Termo Aditivo. Alfe-
nas, 29/04/2020. Luiz Antônio da Silva, Prefeito Municipal.

2 cm -08 1372968 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GLAuCiLÂNDiA-mG
RETIFICAÇÃO

Processo Licitatório 024/2020, tomada de preços 01/2020-TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL,objeto Contratação de empresa especiali-
zada para a execução de obra de pavimentação ásfaltica e recapeamento 
asfáltico em PMF,15/07/2020, às 08:30 horas na Sala de Licitação da 
Prefeitura Municipal. O Edital retificado será obtido na sede da PMG 
e/ou por e-mail: licitacaoglaucilandia@yahoo.com.br. Site: www.glau-
cilandia .mg .gov .br .

2 cm -08 1372872 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio mANSo
EXTRATO ADITIVO CONTRATUAL – BDMG MUNICÍPIOS 2017. 
O Município deRio Mansotorna público o 1° aditivo ao Contrato 
n°240.990/17 com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. 
assinado em 02/07/2020, que formaliza a suspensão dos pagamentos 
das parcelas de principal e encargos decorrentes deste contrato por um 
período de 05 (cinco) meses, de agosto de 2020 a dezembro de 2020, 
prorrogando o vencimento do contrato pelo mesmo prazo .

adair dornas dos santos - Prefeito municipal de rio manso .
2 cm -09 1373300 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ
 AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº 055/2020– Processo 0198/2020. Registro de preço para loca-
ção de escavadeira hidráulica para atender à necessidade das unidades 
de administrativas . data 27/07/2020, às 13:30 horas . o edital completo 
encontra-se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.

 João Carlos Cabral de Almeida – Prefeito Municipal.
2 cm -09 1373439 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ
 AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº 058/2020 – Processo 0201/2020. Registro de preço para futu-
ras aquisições de EPI para atender as unidades administrativas. Data 
28/07/2020, às 09:30 horas . o edital completo encontra-se disponível 
no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.

 João Carlos Cabral de Almeida – Prefeito Municipal.
2 cm -09 1373443 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALTo CAPArAÓ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2020

Torna pública a alteração no anexo I do edital do Processo Licita-
tório nº 173/2020, Pregão Presencial nº 0029/2020, com a inclu-
são de mais um veículo a ser adquirido com recursos da proposta nº. 
13008.416000/1200-03 e adequação da especificação do item 1 e 2. a 
sessão pública ocorrerá no dia 23/07/2020, às 13h. O edital na íntegra 
esta disponível no site www.altocaparao.mg.gov.br. Maiores informa-
ções no tel.: (32) 3747.2507/2562.

Sophia Regina Vilaça Emerick – Pregoeira e Presidente da CPL. 
3 cm -09 1373333 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ
 AVISO DE LICITAÇÃO 

– Pregão nº 057/2020 – Processo 0200/2020. Registro de preço para 
locação de caminhão prancha para atender as necessidades das unida-
des administrativas . data 28/07/2020, às 13:30 horas . o edital com-
pleto encontra-se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.

 João Carlos Cabral de Almeida – Prefeito Municipal. 
2 cm -09 1373442 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ
 AVISO DE LICITAÇÃO 

– Pregão nº 056/2020 – Processo 0199/2020. Registro de preço para 
locação de retroescavadeira para manutenção das estradas vicinais. 
Data 27/07/2020, às 16:30 horas. O edital completo encontra-se dispo-
nível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.

 João Carlos Cabral de Almeida – Prefeito Municipal. 
2 cm -09 1373441 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTACArAmBi/mG
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 82/2019

Pregão Eletrônico por Registro de Preços Nº. 17/2019 – MUNICÍPIO 
DE TATUÍ/SP – Objeto: Aquisição de mobiliário para atendimento às 
unidades escolares municipais . Contratada: Jdavóglio Comercial ltda . 
– CNPJ nº. 02.419.903/0001-37, no valor de R$ 28.188,00 (vinte e oito 
mil, cento e oitenta e oito reais) . ass . Zilene seixas brito – secretária 
Municipal de Educação. Itacarambi, 01 de julho de 2020.

2 cm -09 1373572 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTACArAmBi/mG 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 48/2020 – PROCESSO Nº 10/2020

 Objeto: Serviços de Pavimentação em bloco de concreto sextavado 
espessura 8,0 cm, FCK 35 MPA, assentado sobre colchão de areia na 
( Rua L ) do Bairro Tancredo Neves no município de Itacarambi/MG. 
Sessão: 27/07/2020, às 08h30min. Informações e Esclarecimentos: (38) 
3613-2171. Edital disponível para fornecimento via email licitação@
itacarambi.mg.gov.br, pelo site www.itacarambi.mg.gov.br, ou direta-
mente no Setor de Licitações e Contratos. Itacarambi-MG, 09 de julho 
de 2020. Nívea Maria de Oliveira - Prefeita Municipal.

3 cm -09 1373512 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FroNTEirA/mG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 - RP 1 - “Menor Preço Por Item” 
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, torna público 
que fará realizar no dia 22 de julho de 2020 Às 09:00, no dePar-
TAMENTO DE LICITAÇÃO - na Av. Minas Gerais nº 110 - Centro 
- Fronteira/MG, Pregão Presencial, objetivando o registro de preços 
para aquisição de gêneros alimentícios diversos, para composição da 
merenda escolar, a serem servidos aos alunos do ensino fundamental 
e infantil, por um período de 12 (doze) meses . Fronteira, 7 de julho de 
2020 - ELAINE PINESSO - PREGOEIRA.

3 cm -08 1372672 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE AZuL/mG
PREGÃO ELETRÔNICO

O Município de Monte Azul/MG, torna Público a solicitação de cota-
ção para contratação de locação de sistema - Pregão Eletrônico Custe-
ado pelo município - o município de monte azul/mG, nos termos da 
Lei 8.666/93 e 10.520/02, vem abrir as empresas do ramo pertinente ao 
objeto desta solicitação, cotação para o Objeto: Apresentar as condi-
ções de comercialização da plataforma apoio Pregão Eletrônico. Maio-
res esclarecimentos pelo telefone: (38) 3811-1597 e pelo e-mail: licita-
caomoa@gmail.com - Departamento de Licitação e Compras - Monte 
azul/mG, 09/07/2020 .

3 cm -09 1373291 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PirAPETiNGA/mG
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços 002/2020 - O município de Pirapetinga/MG, 
na forma da lei, torna público que realizará licitação - Processo nº 
050/2020 - Edital de Tomada de Preços 002/2020 - Data da licita-
ção: 13:00 hs (treze horas) do dia 30/07/2020. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em Mão de Obra para execução de pavimenta-
ção em paralelepípedo, meio fios, Rampa PNE, drenagem pluvial par-
cial da Rua Haroldo Mendes Pereira e Pavimentação em poliedro da 
rua oscar Jardim Filho e rua elias ribeiro da Costa, no bairro santa 
Efigênia em Piraptinga/MG. Local da Licitação: Sala do Departamento 
de Licitações e Compras, localizada na Praça Dirceu de Oliveira Mar-
tins, 01, Centro, Pirapetinga/mG . o edital poderá ser adquirido na sede 
do Departamento de Licitações e Compras, no horário de 12:00hs às 
17:00hs, de segunda-feira à sexta-feira exceto feriados do município de 
Pirapetinga, Estaduais e Nacionais, pelo e-mail: licitacao@pirapetinga.
mg.gov.br ou pelo site www.pirapetinga.mg.gov.br - OBS: Informa-
ções, esclarecimentos e fornecimento de elementos relativos à licitação 
e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cum-
primento do objeto serão prestadas pelo Departamento de Licitações e 
Compras, localizado na Praça Dirceu de Oliveira Martins, 01, Centro, 
Pirapetinga/MG ou através do telefone (32) 3465.3120. Pirapetinga, 08 
de julho de 2020 .

5 cm -09 1373494 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE FormoSo/mG
AVISO DE LICITAÇÃO: PL 024/2020 - PP 015/2020

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de kits de 
teste rápido para diagnóstico de Covid-19, para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública, de acordo com a Lei 13.979 de 06 de 
fevereiro de 2020, medida provisória nº 926/2020 e decretos munici-
pais 013, 016, 019 e 020 ambos de 2020, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Saúde de Monte Formoso/MG. Tipo: Menor Preço por 
Item . abertura dos envelopes: dia 17/07/2020, às 09h00min . local: 
Sala de Licitações da prefeitura na Rua Primitivo Barbuda, 211. Edital e 
informações no mesmo endereço, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 
12:00 horas ou pelo Tel: (33) 3745-8001. Monte Formoso 09/07/2020. 
José Gomes da silva - Prefeito municipal .

3 cm -09 1373393 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViSA ALEGrE/mG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020

a Prefeitura municipal de divisa alegre/mG, torna público a realiza-
ção do Pregão Presencial nº 016/2020, Tipo “Menor Preço - Por Item”, 
para REGISTRO DE PREÇOS objetivando futura aquisição de com-
putador servidor para atendimento das necessidades municipais, no dia 
23/07/2020 às 09:00h. E-mail para contato: divisaalegrelicita@yahoo.
com .br - Pregoeira .

2 cm -09 1373470 - 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 3202007092104410213.
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