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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

CoNSELHEiro LAFAiETE/ mG
HoMoloGaçÃo/raTIFICaçÃo - TP 003/2020

o Prefeito Municipal de Conselheiro lafaiete, nos termos das leis 
Federais 12 .232/2010 e 8 .666/93, HoMoloGa/raTIFICa o resul-
tado de julgamento do Processo licitatório nº 051/2020, TP nº 
003/2020, cujo objeto é a Contratação de serviços de publicidade pres-
tados por intermédio de agências de propaganda aos órgãos da admi-
nistração direta e indireta do município de Conselheiro lafaiete/MG . 
Empresa homologada/ratificada: Viçosa Comunicação e Marketing 
lTda item único, com percentual de desconto de 90% (noventa por 
cento) incidente sobre os custos internos de criação da agência, apu-
rados em relação à Tabela do sindicato das agências de Propaganda 
do estado de Minas Gerais . Cons . lafaiete, 28/09/2020 . Mario Marcus 
leão dutra – Prefeito Municipal .

4 cm -28 1402758 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNSELHEiro LAFAiETE/mG

desIGNaçÃo de sessÃo do PreGÃo Nº 033/2020
a Prefeitura Municipal de Conselheiro lafaiete torna pública a desig-
nação para o dia 30/09/2020, às 09:30h, de sessão pública para conti-
nuidade do Processo licitatório nº 103/2020 – Modalidade Pregão Pre-
sencial nº 033/2020 – rP nº 026/2020, para apresentação do julgamento 
da fase de habilitação, bem como a realização dos atos subsequentes da 
licitação, a ser realizada em sala própria, no no edifício solar Barão de 
suassuí, situado na rua Barão do suassuí, 106 - Boa Vista, Conselheiro 
Lafaiete, ficando assim convocadas as licitantes interessada para com-
parecimento . Conselheiro lafaiete, 28/09/2020 – Kildare Bittencourt 
dutra– Pregoeiro da CPl .

3 cm -28 1402755 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNSELHEiro LAFAiETE/ mG

resulTado de JulGaMeNTo de ProPosTa - TP Nº 004/2020
a Prefeitura Municipal de Cons . lafaiete/MG, torna público o resul-
tado de julgamento de ProPosTa, referente ao Processo licitatório 
nº 70/2020 – TP nº 004/2020, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na execução de obras de engenharia e/ou arquitetura para 
execução de contenções de talude (muros de gabiões e de arrimo), com 
recursos provenientes da Portaria nº 1065, de 13 de abril de 2020, do 
Ministério de desenvolvimento regional/secretaria Nacional de Pro-
teção e defesa Civil, conforme projetos, quantitativos e condições 
contidos nos anexos I e II, integrantes do edital . empresa Vencedora 
MINas CoNsTruções e resTaurações eIrelI - Me, com 
valor global de r$ 271 .981,06 (duzentos e setenta e um mil, novecen-
tos e oitenta e um reais e seis centavos) . Cons . lafaiete, 28/09/2020 . 
Kildare Bittencourt dutra – Presidente da CPl .

4 cm -28 1402756 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNTAGEm
eXTraTo do PrIMeIro TerMo adITIVo  ao 

CoNVÊNIo PMC/seMoBs/seINFra-MG Nº 01/2020 
de Cooperação Técnica e Participação Financeira que celebram entre 
si o Município de Contagem (MuNICÍPIo), por intermédio da secre-
taria Municipal de obras e serviços urbanos (seMoBs) e o estado 
de Minas Gerais (esTado), por intermédio da secretaria de estado 
de Infraestrutura e Mobilidade (seINFra), com interveniência do 
Departamento de Edificações e de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais – der-MG, para complementação de obras no Municí-
pio de Contagem, decorrentes de Convênios celebrados pelo esTado 
junto ao Governo Federal e tendo a Caixa econômica Federal (CaIXa) 
como agente financeiro. O presente Termo Aditivo tem por objeto rea-
dequar o plano de trabalho do CoNVÊNIo PMC/seMoBs/seIN-
Fra-MG Nº01/2020 passando a vigorar o Plano de Trabalho 2 . Perma-
necem inalteradas as demais Cláusulas e condições deste Convênio e de 
outros instru-mentos não modificadas por este Termo Aditivo.

JoÃo BaTIsTa dos Mares GuIa
secretário Municipal de obras e serviços urbanos

4 cm -28 1403068 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNTAGEm
eXTraTo do PrIMeIro TerMo de aPosTIla  ao 
CoNVÊNIo PMC/seMoBs/seINFra-MG Nº01/2020 

de Cooperação Técnica e Participação Financeira que celebram entre 
si o Município de Contagem (MuNICÍPIo), por intermédio da secre-
taria Municipal de obras e serviços urbanos (seMoBs) e o estado 
de Minas Gerais (esTado), por intermédio da secretaria de estado 
de Infraestrutura e Mobilidade (seINFra), com interveniência do 
Departamento de Edificações e de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais – der-MG . o presente Termo de apostila tem por objeto 
a inclusão das dotações orçamentárias: 1 .15 .1 .15 .451 .0016 .1004-
44304100, fonte 2193 e 0100.  Ratificam-se as demais Cláusulas e con-
dições do Convênio e de outros instrumentos não alcançados por este 
Termo de apostila

JoÃo BaTIsTa dos Mares GuIa
secretário Municipal de obras e serviços urbanos

4 cm -28 1403071 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CorAÇÃo DE JESuS 
TP N° 010/2020 . 

objeto: Pavimentação de trechos de vias urbanas no Município de 
Coração de Jesus . data: 14/10/2020 às 07h30min . edital disponível no 
site www .coracaodejesus .mg .gov .br ou e-mail: licitacoracao@yahoo .
com .br . Maiores informações através do telefone: (38)3228-2282 . del-
mon Nobre de souza – Presidente da CPl .

PreFeITura MuNICIPal de CoraçÃo de Jesus PP Nº55/2020 
republicação . objeto: registro de preços para futura e eventual contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços e manutenção 
preventiva e corretiva nos veículos da frota do Município de Coração 
de Jesus/MG, com fornecimento de peças e acessórios genuínos origi-
nais de fabrica . Horário/data: 07:30:00 de sexta-feira, 09 de outubro 
de 2020 . edital disponível no site www .coracaodejesus .mg .gov .br ou 
e-mail: licitacoracao@yahoo .com .br . Maiores informações através do 
telefone: (38)3228-2282 . eguimércio antunes evangelista – Pregoeiro

4 cm -28 1402907 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroACi/mG
PuBlICaçÃo eXTraTo de CoNTraTo 

adMINIsTraTIVo N .º 00128/2020 
- Processo licitatório 0046/2020, Tomada de Preços n .º 008/2020 . a 
P .M . de Coroaci-MG, torna público . objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de pavimentação em vias públicas, de acordo 
com o contrato de repasse n .º 82 .1737/2015, Processo n .º 1024453-39, 
da união por intermédio do Ministério das Cidades e o Município de 
Coroaci-MG . Contratada: alpha Firmino Construtora lTda, inscrita 
no CNPJ n .º 27 .188 .749/0001-60, Valor Contratual: r$ 464 .712,72 
(quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos e doze reais e setenta 
e sete centavos) . Prazo de vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias . 
emerson de Carvalho andrade, Prefeito Municipal . Coroaci-MG .

3 cm -28 1402833 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoromANDEL,
aVIso de lICITaçÃo . ToMada de Preços Nº 12/2020 .

será realizado no dia 15 de outubro de 2020 às 9:00 hs o Processo 
licitatório de n° 154/2020, na Modalidade de Tomada de Preços de 
n° 12/2020, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada em engenharia para execução de obras de 
pavimentação asfáltica em CBuQ - Concreto Betuminoso usinado a 
Quente em diversas vias públicas do município de Coromandel-MG, 
conforme planilha orçamentária . editais e inf . no e-mail licitacao@
coromandel .mg .gov .br, no site www .coromandel .mg .gov .br e pelo tele-
fone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à rua artur 
Bernardes n° 170 . Coromandel-MG, 28 de setembro de 2020 . Nilda 
Maria dos anjos dorneles- Presidente da CPl .
PreFeITura MuNICIPal de CoroMaNdel, aVIso de lICI-
TaçÃo . INeXIGIBIlIdade/CredeNCIaMeNTo Nº 05/2020 . 
será realizado no dia 20 de outubro de 2020 às 14:00 hs o Pro-
cesso licitatório de n° 155/2020, na Modalidade de Inexigibilidade/

Credenciamento de n° 05/2020, cujo objeto é a seleção e credencia-
mento de pessoa jurídica para a prestação de serviços médicos aos usu-
ários do sus-sistema Único de saúde nos distritos da zona rural do 
município, recursos resolução ses/MG 6 .822 de 30/08/2019 . editais 
e inf . no e-mail licitacao@coromandel .mg .gov .br, no site www .coro-
mandel .mg .gov .br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefei-
tura municipal à rua artur Bernardes n° 170 . Coromandel-MG, 28 
de setembro de 2020 . Nilda Maria dos anjos dorneles- Presidente da 
CPl .

6 cm -28 1402921 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL FABriCiANo/mG
aVIso PreGÃo eleTrÔNICo 

eXClusIVo Me/ePP N° 006/2020
Processo de Compra n° 368/2020 – Processo licitatório n° 168/2020 . 
objeto: aquisição de equipamento de Imitânciometria em atendimento 
à secretaria Municipal de saúde, tendo como fonte de receita Transfe-
rências de recursos do sistema Único de saúde – sus - Bloco Inves-
timentos na rede de serviços Públicos de saúde . o edital encontra-se 
disponível pelos endereços eletrônicos www .fabriciano .mg .gov .br e 
www .comprasgovernamentais .gov .br . a abertura da sessão pública 
ocorrerá em 08/10/2020 às 13h pelo endereço eletrônico www .com-
prasgovernamentais .gov .br . Coronel Fabriciano, 25 de setembro de 
2020 . José Pereira . Pregoeiro .

3 cm -25 1402659 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CÓrrEGo FuNDo
aVIso de lICITaçÃo – PrC 076/2020

Pregão eletrônico nº . 037/2020 . objeto: r . P . para contratação de ser-
viços elétricos para atendimento da demanda do Município de Córrego 
Fundo/MG . data para cadastramento das propostas: até 14/10/2020 às 
11:59hs . abertura da sessão: 14/10/2020 às 12:30hs . Informações e 
editais: www.bnc.org.br, e-mail contato@bnc.org.br e site oficial www.
corregofundo .mg .gov .br . Córrego Fundo, 28 de setembro de 2020 . 
aline Patrícia da silveira leal – Pregoeira Municipal .

2 cm -28 1403050 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
DiViNoLÂNDiA DE miNAS – mG

eXTraTo de CoNTraTo N° 036/2020: 
Prefeitura Municipal de divinolândia de Minas/MG e lBN edIFI-
Cações e TraNsPorTes lTda . objeto: Contratação de empresa 
especializada em engenharia para execução da obra de pavimentação 
da rua copo da água, no município de divinolândia de Minas/MG, 
convênio n°1301000697/2020 . Tomada de Preço N° . 002/2020 . Valor: 
r$95 .743,21(noventa e cinco mil e setecentos e quarenta e três reais e 
vinte e um centavos) Vigência: 25/09/2020 ate 25/12/2020 . divinolân-
dia de Minas/MG, 28 de setembro de 2020, rodrigo Magalhães Coelho 
– Prefeito Municipal .

3 cm -28 1402872 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DoNA EuZÉBiA
aVIso de lICITaçÃo Nº 058/2020 - 
PreGÃo eleTrÔNICo Nº 001/2020

eXTraTos de CoNTraTos: Nº 92/2020 e Nº 93/2020
o inteiro teor dos extratos de Contratos encontra-se disponível no dia-
riomunicipal .com .br/amm-mg . rodolfo Correia de Castro - Presidente 
da CPl

2 cm -25 1402490 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DoNA EuZÉBiA
aVIso de lICITaçÃo Nº 067/2020 - 
PreGÃo eleTrÔNICo Nº 003/2020

eXTraTos de CoNTraTos: Nº 94/2020, Nº 95/2020, Nº 96/2020 
e Nº 97/2020 o inteiro teor dos extratos de Contratos encontra-se dis-
ponível no diariomunicipal .com .br/amm-mg .

rodolfo Correia de Castro - Presidente da CPl
2 cm -25 1402492 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DoNA EuZÉBiA
aVIso de lICITaçÃo Nº 080/2020 - 
PreGÃo eleTrÔNICo Nº 005/2020

eXTraTo de CoNTraTo Nº 114/2020
o inteiro teor do extrato de Contrato encontra-se disponível no dia-
riomunicipal .com .br/amm-mg . rodolfo Correia de Castro - Presidente 
da CPl

2 cm -25 1402494 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
aVIso de lICITaçÃo:

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 043/2020 – ProCesso Nº 151/2020 . 
Tipo: Menor Valor por lote . objeto: Promover registro de Preço, con-
signado em ata, para fornecimento de Água Mineral . Valor Total esti-
mado: r$ 54 .341,00 . abertura das Propostas por meio eletrônico dia: 
13/10/2020, às 09h00min . sessão de disputa as 10h00min . o edital da 
licitação se encontra disponível no site www .licitacoes-e .com .br e/ou 
www .esmeraldas .mg .gov .br . Informações: av . José Pinto da silva, n° 
409, são José, esmeraldas - MG, CeP: 35 .740-000 . Tel .: (31) 3538-
8885 .

ayani denise do Carmo Muniz – Pregoeira

PreFeITura MuNICIPal de esMeraldas/MG
aVIso de lICITaçÃo:

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 050/2020 – ProCesso Nº 185/2020 . 
Tipo: Menor Valor por lote . objeto: Promover registro de Preço, con-
signado em ata, para aquisição de medicamento para atender ordem 
judicial (enzalutamida, levetiracetam, aripiprazol) . abertura das Pro-
postas por meio eletrônico dia: 15/10/2020, às 09h00min . sessão de 
disputa as 10h00min . o edital da licitação se encontra disponível no 
site www .licitacoes-e .com .br e/ou www .esmeraldas .mg .gov .br . Infor-
mações: av . José Pinto da silva, n° 409, são José, esmeraldas - MG, 
CeP: 35 .740-000 . Tel .: (31) 3538-8885 .

Bruna Flávia Ferreira Xavier – Pregoeira
6 cm -28 1403016 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
eXTraTo de CoNTraTo

CoNTraTo Nº 099/2020 . origem: dispensa nº 064/2020 . Partes: 
Município de esmeraldas e Construtora seleto lTda . objeto: Contra-
tação de empresa para execução e terminalidade de obra de drenagem 
e recomposição asfáltica na av Jose Pinto da silva, do Bairro são Jose, 
esmeraldas/MG
Valor: r$ 39 .500,00 dotação orçamentária: 02 .11 .00 .15 .452 .0027 .10
84 .4 .4 .90 .51 .00–100 e 02 .11 .00 .15 .452 .0027 .1084 .3 .3 .90 .39 .00–100 
Vigência: a partir da assinatura e vigorara até 31/12/2020 . assinatura: 
01/09/2020 .

3 cm -28 1402848 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
aTo de HoMoloGaçÃo de lICITaçÃo:

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 024/2020 - ProCesso Nº 101/2020 . 
objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção no sis-
tema de compressor, bomba de vácuo e centrais de oxigênio medicinal, 
rede de distribuição e postos de consumo de ar comprimido clinico, 
oxigênio medicinal e painéis de alarme . lote 1 - Vencedor: lince Insta-
lações e serviços ltda; Valor: r$ 74 .896,00 - . Homologada nos termos 
do art . 4º, inciso XXII da lei 10 .520/02 c/c art . 43, inciso VI da lei 
8 .666/93 em 28/09/2020 .

edson Vieira da Cruz
secretário Municipal de Planejamento e Gestão

aTo de HoMoloGaçÃo de lICITaçÃo:
PreGÃo eleTrÔNICo Nº 038/2020 - ProCesso Nº 149/2020 . 
objeto: Promover registro de Preços para aquisição de eletrocardió-
grafo . lote 1 - Vencedor: sisnac – Produtos para saúde ltda; Valor: 
r$ 138 .000,00 - . Homologada nos termos do art . 4º, inciso XXII da lei 
10 .520/02 c/c art . 43, inciso VI da lei 8 .666/93 em 28/09/2020 .

edson Vieira da Cruz
secretário Municipal de Planejamento e Gestão

5 cm -28 1402965 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
aVIso de lICITaçÃo:

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 193/2020 – ProCesso Nº 052/2020 . 
Tipo: Menor Valor por lote . objeto: Promover registro de Preço, con-
signado em ata, para aquisição de ração para o canil Municipal . Valor 
Total estimado: r$ 43 .948,80 . abertura das Propostas por meio eletrô-
nico dia: 09/10/2020, às 09h00min . sessão de disputa as 10h00min . 
o edital da licitação se encontra disponível no site www .licitacoes-e .
com .br e/ou www .esmeraldas .mg .gov .br . Informações: av . José Pinto 
da silva, n° 409, são José, esmeraldas - MG, CeP: 35 .740-000 . Tel .: 
(31) 3538-8885 .

ayani denise do Carmo Muniz – Pregoeira
3 cm -28 1402775 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FELiCio DoS SANToS-mG
reVoGado -ProC . N°077/2020 PP . N°039/2020

registro de preços objetivando futura e eventual aquisição de conjuntos 
de uniformes escolares .abertura dos envelopes 30/09/2020 as 09:00hs 
- dep . de licitações . Inf .: Tel:38 3523-1225 ou e-mail licita@felicio-
dossantos .mg .gov .br . ricardo rocha/Prefeito Municipal .

2 cm -28 1403028 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FormiGA – mG
ProCesso de lICITaçÃo Nº . 136/2020

– Mod . Pregão eletrônico nº 075/2020 . Tipo: Menor preço unitário . 
objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de trans-
porte escolar para possibilitar o acesso de alunos residentes nas imedia-
ções onde funciona o banco da terra i, o hotel marina, nas imediações 
da fazenda alterosa e nas comunidades rurais de albertos i, albertos ii, 
baiões, baiões i, boa esperança i, capoeira grande, fazenda velha iii, 
fazenda velha iv, fazenda velha v, gonçalves, gonçalves i, lagoa dos 
patos, lucianos i, moita fria, morro cavado i, padre doutor, ponte alta, 
ponte vila, ponte vila i, quilombo, retiro, santa luzia, segredo, vigila-
tos e imediações, à rede escolar do município e para entrega de mate-
riais pedagógicos para estes alunos . recebimento das propostas: do 
dia 02/10/2020 às 08:00h até dia 15/10/2020 às 07:59h . data de aber-
tura das propostas: das 08:00h do dia 15/10/2020 até às 08:30h do dia 
15/10/2020 . início da sessão de disputa de preços: a partir das 08:31h 
do dia 15/10/2020 . modo de disputa: aberto . referência de tempo: horá-
rio de Brasília – dF . endereço eletrônico: https://www .licitanet .com .br . 
informações: telefone (37) 3329-1844 . consultas ao edital e divulga-
ção de informações: www .formiga .mg .gov .br; www .licitanet .com .br ou 
pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail .com .

5 cm -28 1402840 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FormiGA – mG
ProCesso de lICITaçÃo Nº . 141/2020

– Mod . Pregão eletrônico nº 079/2020 . Tipo: Menor preço unitário . 
objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços 
operacionais para remoção mecânica de excesso de plantas aquáticas 
e o desassoreamento do córrego da bastiana sob a ponte de são pedro, 
zona rural de formiga/mg, a pedido da secretaria municipal de gestão 
ambiental . recebimento das propostas: do dia 02/10/2020 às 08:00h até 
dia 15/10/2020 às 07:59h . data de abertura das propostas: das 08:00h 
do dia 15/10/2020 até às 08:30h do dia 15/10/2020 . início da sessão 
de disputa de preços: a partir das 08:31h do dia 15/10/2020 . 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: pregoeiros-
pmformiga@gmail .com .

4 cm -28 1402954 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FruTAL
- desPaCHo de raTIFICaçÃo 

- INeXIGIBIlIdade N .º 015/2020 – ProCesso N .º 1131/2020 . 
Considerando que o presente processo encontra-se em conformidade 
com a legislação pertinente (art . 25, inciso I, da lei n .º 8 .666/93) e, com 
arrimo no parecer jurídico, raTIFICo a Inexigibilidade de licitação 
n .º 015/2020 em favor da empresa BrIsTol - MYers sQuIBB Far-
MaCeuTICa lTda, que tem como objeto aquisição do MedICa-
MeNTo NIVoluMaBe 10MG/Ml, para atender a secretaria Muni-
cipal de saúde, mediante ordem Judicial nº 1 .0000 .19 .037061-9/002 do 
TJMG da 2ª Instância, em favor do sr . José Natal da Costa, pelo Valor 
Global de r$ 33 .293,76 (Trinta e tres mil, duzentos e noventa e tres 
reais e setenta e seis centavos), compra esta efetuada na sua totalidade . 
após cumpridas as formalidades de praxe, publique-se e cumpra-se . 
Prefeitura Municipal de Frutal, 24 de setembro de 2020 . MarIa CeCI-
lIa MarCHI BorGes - Prefeita Municipal

4 cm -28 1403012 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GoiANá
aVIso de resCIsÃo de CoNTraTo

ToMada de Preço 002/2020
o Município de Goianá, torna público que aos 28 dias do mês de setem-
bro de 2020, rescindiu o contrato 052/2020 com a empresa CoNsTru-
Tora TrV-lTda, com a aplicação das sanções de multa .

Monique de aquino alves
Presidente da Comissão de licitação

2 cm -28 1403013 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

CHaMada PÚBlICa N . 013/2020
aviso de licitação . o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de administração, torna 
público que realizará licitação sob a modalidade Chamada Pública N . 
000013/2020 - P .a .C . N . 00720/2020, tipo CredeNCIaMeNTo, de 
pessoas físicas interessadas em firmar contrato para prestação de servi-
ços de consultas médicas especializadas de urologia, cirurgia plástica, 
cancerologia cirúrgica, oftalmologia, oftalmologia com habilitação em 
tratamento de glaucoma, e procedimentos ambulatoriais na Policlínica 
e Cros – Centro de referência em oftalmologia social da secretaria 
Municipal de saúde de Governador Valadares conforme a Tabela sIG-
TaP – sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medi-
camentos e oPM dos sus . os interessados poderão obter o edital de 
“Chamada Pública”, através do site www .valadares .mg .gov .br . Infor-
mações: rua Marechal Floriano n . 905, Centro, 3º andar, na sala da 
Comissão Permanente de licitação; pelo telefone n . (33) 3279 .7476, 
ou pelo e-mail cpl@valadares .mg .gov .br . data limite para a entrega dos 
envelopes: 15 de outubro de 2020 às 14:00 . Governador Valadares, 25 
de setembro de 2020 . José eustáquio Natal - secretário Municipal de 
administração .

5 cm -28 1402970 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 23/2020
aviso de licitação - repetição . o Município de Governador Valadares 
Torna Público o Aviso de Retificação e Republicação Pregão Eletrô-
nico Nº 023/2020, PaC 641/2020, “Menor Preço Por Item - Pregão” 
referente à aquisição de materiais médicos hospitalares destinado ao 
enfrentamento da pandemia Corona vírus/CoVId-19, manuseio da 
cabine de segurança do laboratório do CredeN-Pes, aquisição de 
material de Equipamentos de Proteção Individual e materiais para fins 
de desinfecção e descontaminação em serviços de saúde a fim de aten-
der as necessidades das 71 unidades de atenção primaria à saúde de 10 
Centros de atenção especializada, compra de luva descartável, indi-
vidual, tamanho (pequeno, médio), para unidades de atenção Primá-
ria à saúde, aquisição de avental (TNT) e avental cirúrgico descartável 
impermeável para as unidades de atenção Primária à saúde, aquisição 
de máscara - tipo: proteção; uso: contra agentes biológicos; classe: N95/
PFF2 para as unidades de atendimento especializada (CaPs ad III, 
CaPs I, CadeF, Ceae, CaPs II, Crase, CredeN-Pes, Cros, 
laboratório Central e PolIClINICa) da secretaria Municipal de 

Governador Valadares.. Considerando que o edital foi retificado. Nova 
sessão está agendada . os interessados poderão obter informações na 
r . Mal . Floriano nº 905, 3º andar, Gerência de Compras (tel . 33 3275-
4701) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão retirar o edital através 
do site http://www .valadares .mg .gov .br - data da sessão: 19 de outubro 
de 2020 . Horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e 
início da sessão: 09:00 . Governador Valadares, 28 de setembro de 2020 . 
José eustáquio Natal - secretário Municipal de administração .

6 cm -28 1403087 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 17/2020
aviso de suspensão . o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de suspensão Pregão eletrônico Nº 017/2020, Menor 
Preço Por Item - Pregão, referente à aquisição de veículos para secre-
taria Municipal de Assistência Social, para retificação do edital. Nova 
sessão será agendada . Governador Valadares, 28 de setembro de 2020 . 
José eustáquio Natal- secretário Municipal de administração .

2 cm -28 1402982 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 115/2020

aviso de licitação - repetição . o Município de Governador Valadares 
Torna Público o aviso de licitação - repetição do Pregão Presencial Nº 
000115/2020, PaC000666/2020, “Menor Preço Global - Pregão” refe-
rente à aquisição de saneantes de lavanderia hospitalar, com sistema 
automático de dosagem em regime de comodato, para atendimento ao 
setor de lavanderia do Hospital Municipal de Governador Valadares . 
Considerando que o edital foi retificado. Os interessados poderão obter 
informações na r . Mal . Floriano nº 905, 3º andar, Gerência de Compras 
(tel . 33 3275-4701) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão retirar o 
edital através do site http://www .valadares .mg .gov .br - Nova data da 
sessão: 10 de outubro de 2020 . Horário limite para credenciamento, 
entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00 . Governador Valadares, 
28 de setembro de 2020 . José eustáquio Natal- secretário Municipal 
de administração .

4 cm -28 1403065 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 37/2020
aviso de republicação/repetição . o Município de Governador Vala-
dares Torna Público o aviso de republicação Pregão eletrônico Nº 
000037/2020, PaC 000782/2020, “Menor Preço Por Item - Pregão” 
referente à registro de Preços para aquisição de mobiliário e equipa-
mento para escolas Municipais da educação da secretaria Municipal, 
para ano letivo de 2021 . aquisição de equipamentos e materiais perma-
nentes - eletro eletrônico para atender as necessidades dos programas 
da secretaria de assistência social . Considerando que o edITal FoI 
reTIFICado . Nova sessão está agendada . os interessados poderão 
obter informações na r . Mal . Floriano nº 905, 3º andar, Gerência de 
Compras (tel . 33 3275-4701) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão 
retirar o edital através do site http://www .valadares .mg .gov .br - data 
da sessão: 08 de outubro de 2020 . Horário limite para credenciamento, 
entrega dos envelopes e início da sessão: 09:30 . Governador Valadares, 
25 de setembro de 2020 . José eustáquio Natal- secretário Municipal 
de administração .

4 cm -28 1402991 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

CoNTraTo nº 087/2020
extrato . Contrato 087/2020, celebrado entre o Município de Gover-
nador Valadares e associação asCaNaVI – associação dos Catado-
res de Materiais recicláveis, Natureza Viva de Governador Valada-
res, CNPJ: 20 .622 .890/0001-80, o qual rege a prestação de serviços de 
coleta de resíduos sólidos recicláveis produzidos pelos habitantes do 
Município de Governador Valadares/MG, triagem, classificação, arma-
zenamento e comercialização dos resíduos recicláveis a serem efetua-
dos por associações e ou cooperativas de catadores de materiais reciclá-
veis, com início em 10/09/2020 e término em 10/09/2021, o valor total 
estimado de r$ 955 .238,40 (novecentos e cinquenta e cinco mil, duzen-
tos e trinta e oito reais e quarenta centavos), que será suportado pela 
dotação orçamentária 02 .017 .001 .1545215012 .207 33903900 100 .99 
(1622), outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica . Fonte: 100 .99, 
específica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para o 
exercício financeiro de 2020. Governador Valadares, 24 de setembro de 
2020 . José eustáquio Natal - secretário Municipal administração .

4 cm -28 1402963 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 73/2020
aviso de Homologação . o Município de Governador Valadares 
Torna Pública a Homologação do Pregão eletrônico 073/2020 - PaC 
785/2020 - aquisição de cabos elétricos e contratação de empresa para 
prestação de serviço de reparo, com fornecimento de peças em bomba 
submersível, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia . em decorrência do exposto no processo de licitação a mim apre-
sentado, homologo o seu objeto a licitante (eB equipamentos Indus-
triais eIrelI nos lotes 4 e 5 no valor total de r$ 122 .401,50, licita 
online eireli nos lotes 2 e 3 no valor total de r$ 22 .000,00 e MeTa 
Comércio de Ferragens e Ferramentas eireli no lote 1 no valor total de 
r$ 3 .500,00) Valor Total da licitação r$ 147 .901,50 (cento e quarenta 
e sete mil novecentos e um reais e cinquenta centavos) . Governador 
Valadares, 28 de setembro de 2020 . José eustáquio Natal - secretário 
Municipal de administração .

4 cm -28 1402997 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

PreGÃo eleTrÔNICo Nº 72/2020
aviso de licitação . o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação Pregão eletrônico Nº 072/2020, “Menor 
Preço Por Item - Pregão” referente à aquisição de registro de Preços 
para aquisição de Mini PC para as escolas Municipais para acesso aos 
conteúdos interativos produzidos pela secretaria Municipal de educa-
ção, para o ano letivo 2021, cujo edital encontra-se à disposição dos 
interessados, para exame e aquisição, através dos sites http://www .
comprasgovernamentais .gov .br/;ehttps://www .valadares .mg .gov .br/
licitacoes . o recebimento das propostas dar-se-á: até às 09:00 do dia 
23 de outubro de 2020 . o início da sessão de disputa de preços com 
análise das propostas: a partir das 09:30 do dia 23 de outubro de 2020, 
com os representantes das licitantes devidamente credenciados e quan-
tos interessarem . Governador Valadares, 28 de setembro de 2020 . José 
eustáquio Natal- secretário Municipal de administração .

4 cm -28 1402996 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

CHaMada PÚBlICa N . 016/2020
aviso de licitação . o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de administração, torna 
público que realizará licitação sob a modalidade Chamada Pública N . 
000016/2020 - P .a .C . N . 00725/2020, tipo CredeNCIaMeNTo, de 
unidade Hospitalar de assistência em Procedimentos, eletivos ambu-
latoriais e Hospitalares de Média Complexidade, Ginecologia, obste-
trícia e Pediátrica . os interessados poderão obter o edital de “Chamada 
Pública”, através do site www .valadares .mg .gov .br . Informações: rua 
Marechal Floriano n . 905, Centro, 3º andar, na sala da Comissão Per-
manente de licitação; pelo telefone n . (33) 3279 .7476, ou pelo e-mail 
cpl@valadares .mg .gov .br . data limite para a entrega dos envelopes: 14 
de outubro de 2020 às 14:00 . Governador Valadares, 25 de setembro de 
2020 . José eustáquio Natal - secretário Municipal de administração .

4 cm -28 1402973 - 1
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