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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArLoS CHAGAS/mG

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2020 
 Comunicado. A Pregoeira Municipal torna Público o resultado do 
recurso Interposto pela empresa CarMo VeÍCulos - ePP em 
face da ata de realização do Certame referente ao Processo licita-
tório Nº. 217/2020. A Pregoeira julga IMPROCEDENTE o Recurso 
administrativo interposto pela empresa CarMo VeÍCulos - ePP 
cujas razões estão descritas na íntegra da Ata do Pregão Eletrônico 
nº. 026/2020, que será disponibilizada no site da Prefeitura Munici-
pal de Carlos Chagas/MG, qual seja, www.carloschagas.mg.gov.br. 
Carlos Chagas/MG, 04 de dezembro de 2020. Luna Rodrigues de 
Souza. Pregoeira Municipal.

3 cm -04 1425879 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArLoS CHAGAS – mG
dIsPeNsa Nº . 050/2020

Extrato da Ratificação referente ao Processo Licitatório nº. 
246/2020 – Objeto: Aquisição de 07(sete) concentradores de oxi-
gênio para atendimento de pacientes com sequelas pulmonares do 
COVID-19, no Município de Carlos Chagas/2020, conforme Lei 
Federal 13 .979/2020, decreto estadual 113/2020 e decretos Muni-
cipais 031/2020, 045/2020, 075/2020 e 092/2020 . ForNeCedor: 
luMIar HealTH BuIlders eQuIPaMeNTos HosPITala-
RES LTDA – CNPJ: 05.652.247/0001-06. VALOR: R$ 26.950,00 
(Vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais). Data da Ratificação: 
04 de dezembro de 2020. Acássio Vieira de Azeredo Coutinho – 
Prefeito Municipal .

3 cm -04 1425891 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CArrANCAS/mG
 – dÉCIMo sÉTIMo TerMo adITIVo 

ao CoNTraTo Nº 001/2020,
 com a empresa POSTO FELIZ - EIRELI, objeto: alterar a pedido 
da empresa POSTO FELIZ - EIRELI, o preço da Gasolina e do Óleo 
Diesel S-10 constante da Cláusula Sexta do Contrato original. O 
valor da Gasolina passa de r$4,497 p/litro para r$4,552 p/litro e 
do Óleo diesel s-10 passa de r$3,527 p/litro para r$3,599 p/litro . 
data: 01/12/2020 .

2 cm -04 1425623 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃo DAS ALAGoAS/mG

 - INsTITuTo de PreVIdÊNCIa MuNICIPal 
de CoNCeIçÃo das alaGoas - IPMCa 

- PreGÃo PreseNCIal Nº 02/2020
 – Publica Aviso de Licitação - Torna público que fará realizar no dia 
22 de dezembro de 2020, com entrega dos envelopes até às 13:30 
horas e abertura dos envelopes às 13:30 horas, no Departamento de 
Aquisições e Contratações de Serviços, Licitação Modalidade Pre-
gão Presencial, do tipo menor preço mensal, com o seguinte objeto: 
contratação de pessoa jurídica especializada para assessoria na ges-
tão do regime próprio de previdência social – RPPS do município 
de Conceição das Alagoas, gerido pela Autarquia Municipal deno-
minada Instituto de Previdência Municipal de Conceição das Ala-
goas - IPMCA. Tudo de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas 
alterações pela Lei 8.883/94, Lei 9.648/98, Lei 10.520/02. Maiores 
informações estarão à disposição no Instituto de Previdência Muni-
cipal de Conceição das Alagoas - IPMCA, na Rua: Júlio Cassiano 
Campos, nº 237 – Centro – CEP: 38.120.000 – Fone: (34) 3321-
2233. Leonardo Guedes Souza Correia. Pregoeiro Oficial. 

4 cm -04 1425735 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNGoNHAS- mG 
CoNCorrÊNCIa PMC/012/2020 . 

SUSPENSÃO: Fica SUSPENSA a Concorrência PMC 012/2020 
dada a impossibilidade de julgamento das impugnações em razão da 
necessidade de revisão do orçamento. Congonhas, 03 de dezembro 
de 2020. (a) Luzinete Aparecida Barboza Martins - Comissão Per-
manente de licitação .

2 cm -04 1425752 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNSELHEiro LAFAiETE/ mG

 HoMoloGaçÃo - PreGÃo Nº 050/2020
 O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, nos termos da Lei 
Federal 10.520/02, HOMOLOGA o resultado de julgamento do 
Processo Licitatório nº 137/2020 - Pregão Presencial nº 050/2020, 
Registro de Preços nº 040/2020, cujo objeto é: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, 
arroz e óleo) destinados a composição de kits de merenda escolar a 
serem fornecidos aos alunos da rede municipal de ensino, no perí-
odo da pandemia, e/ou preparo de refeições diárias e lanches para 
eventual retorno às aulas presenciais, de acordo com solicitação da 
Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete/MG, 
conforme especificações relacionadas no item 18 do Edital. Empre-
sas vencedoras: CNa MulTIForMaTo e loGÍsTICa lTda, 
item:01, valor total: r$371 .400,00 (trezentos e setenta e um mil e 
quatrocentos reais) e Amazônia Indústria e Comércio Ltda, itens: 02 
e 03, valor total: R$1.218.000,00 (um milhão, duzentos e dezoito 
mil reais). Cons. Lafaiete, 04/12/2020. Mario Marcus Leão Dutra 
– Prefeito Municipal . 

4 cm -04 1425861 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNSELHEiro 
PENA - ESTADo DE miNAS GErAiS

eXTraTo do CoNTraTo adMINIsTraTIVo Nº 070/2020
A Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena - MG torna público 
o eXTraTo do CoNTraTo adMINIsTraTIVo Nº 070/2020, 
ProCesso lICITaTÓrIo Nº 050/2020 CoNCorrÊNCIa Nº 
002/2020 . objeto: Contratação de empresa especializada em cons-
trução da 2² etapa da Contenção em muros de gabião tipo caixa, nas 
margens do Rio João Pinto, num total de 340 metros lineares, refe-
rente a est. 48 à est. 56 + 10,00 m, a serem custeados com recursos 
próprios e/ou de convênios, com regime de empreitada por preço 
global, que consiste em execução da obra e fornecimento dos mate-
riais necessários para completa e perfeita implantação de todos os 
elementos definidos em conformidade com as planilhas e projeto 
básico. Empresa Contratada: J JOSÉ DE MATOS EIRELI, CNPJ: 
29.928.375/0001-06. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.491.254,38 
(um milhão, quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta 
e quatro reais e trinta e oito centavos). Eliana Gomes de Morais 
andrade - Prefeita Municipal .

4 cm -04 1425644 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CorDiSLÂNDiA
EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO DE 

ProrroGaçÃo ao CoNTraTo Nº 00025/2020 
Partes – Município de Cordislândia (MG) X Sudeste Minas Cons-
trutora LTDA, inscrita no CNPJ: 10.774.010/0001-38. Processo 
administrativo nº 00027/2020 – Convite nº 00004/2020 . objeto: 
Contratação de empresa Para execução de obra de Pavimentação 
em Piso de Concreto sextavado em Vias do Município de Cordis-
lândia (MG). Vigência: Prorrogação a contar de 30/12/2020 até 
30/01/2020 . Cordislândia- MG, 03 de dezembro de 2020 – Marlene 
Monteiro de oliveira Pereira – Prefeita Municipal .

3 cm -04 1425648 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoroNEL FABriCiANo/mG . 

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2020 
 Processo de Compra n° 396/2020 – Processo Licitatório n° 
182/2020. Objeto: aquisição de 10 (dez) televisores, para montagem 
do Centro de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Coronel 
Fabriciano, com objetivo de alcançar maior controle, zelando pela 
segurança ao patrimônio, em atendimento a Secretaria de Gover-
nança educacional . utilizando recursos de receitas de Impostos 
e de transferências de Impostos Vinculados à Educação. Comu-
nicamos que a vencedora do certame foi a proponente: LICITAR 
CoMerCIo e serVIços lTda – Me, referente ao item 01 ao 
valor global de R$ 25.940,00 (vinte e cinco mil novecentos e qua-
renta reais). Coronel Fabriciano/MG, 04 de dezembro de 2020. 
Patrícia Cristina Ferreira Sá. Pregoeira. 

3 cm -04 1425840 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTAiS
ProC . lICIT: 91/2020 ToMada de Preço Nº 20/2020 . 

objeto: construção de cobertura para o acesso principal da escola 
municipal padre celso pinheiro para atender às necessidades do 
município de Cristais/MG, critério de aceitabilidade: menor preço 
global, com abertura das propostas no dia 21/12/2020 às 9h. na Sede 
desta Prefeitura, situada à Pç. Cel. Joaquim Luiz da Costa Maia, nº 
01, Centro. Mattheus Henrique Rogana – Presidente CPL (e-mail: 
licitacao@cristais. mg.gov.br; telefone (35)3835-2202). Data: 04 de 
dezembro de 2020 .

2 cm -04 1425887 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DELTA 
CoMuNICado de susPeNsÃo do 
ProCesso lICITaTÓrIo 077/2020

Pregão Eletrônico, tendo como objeto a aquisição de cesta básica 
que estava com sessão agendada para o dia 09 de dezembro de 2020 
às 09h30min. Quaisquer outras informações entrar em contato com 
o setor de licitações pelo e-mail: licitacao@delta.mg.gov.br ou no 
endereço: rua adilson antonio Carneiro, 25 delta/MG . delta, 04 
de Dezembro de 2020. Luiz Felippe Lima Cavalcante. Pregoeiro.

2 cm -04 1425890 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DioNiSio. 
eXTraTo de edITal PreGÃo 047/20

 Objeto: Aq. de 01 veículo (0) Zero km. Tipo: “Menor preço glo-
bal”. Data: 17/12/2020. Protocolo: 13h. Abertura da sessão: 13:30h 
do mesmo dia . o edital se encontra disponível para consulta junto a 
CPL no prédio da Pref. Mun. de Dionísio à Pça S. Sebastião, 433 – 
Centro – Dionísio –MG no horário compreendido entre 8 às 11h e de 
13 às 17h e através do site: dionisio.mg.gov.br. Outras informações 
poderão ser adquiridas pelo Tel. (31) 3858-1202. Francisco Castro 
Souza Filho, Prefeito Municipal.

2 cm -04 1425709 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
DiViNoLÂNDiA DE miNAS,

 adITIVo ao CoNTraTo Nº 021/2019, 
firmado com a empresa LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE 
adVoGados-Me, para prestação de serviços assessoria, planeja-
mento e consultoria em desenvolvimento municipal na realização de 
Gestão Unificada do ICMS solidário proativa do VAF, prorrogando 
por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar até 03/12/2021, nos 
termos do Art. 57 Inciso II da lei 8666/93. Divinolândia de Minas/
MG, 04 de dezembro de 2020, Rodrigo Magalhães Coelho – Pre-
feito Municipal .

2 cm -04 1425730 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViNÓPoLiS-mG
aVIso de lICITaçÃo . P .a .l . 329/2020 . PreGÃo 
eleTrÔNICo 210/2020 . lICITações-e 849 .072 . 

A Prefeitura Municipal de Divinópolis torna público que realizará 
licitação, sob a modalidade “Pregão Eletrônico”, destinada ao regis-
tro de preços para aquisições futuras e eventuais de materiais médi-
co-hospitalares diversos para atender a serviços públicos de saúde, 
conforme descritivos e quantitativos indicados nos Termos de Refe-
rência e no Anexo I do Edital. Recebimento das propostas e demais 
documentos: até às 08h do dia 22/12/2020. Início da disputa: às 
08h15min do dia 22/12/2020. O Edital está à disposição dos interes-
sados nos sites: www.divinopolis.mg.gov.brewww.licitacoes-e.com.
br.Sidney Henrique Duarte Martins.Pregoeiro.

3 cm -04 1425771 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViSA NoVA/mG
EXTRATO DO CONTRATO N°219/2020

Processo n°68/2020 – Pregão presencial nº50/2020 – Objeto: 
Aquisição de Van. Contratada: SMART COMERCIO DE VEI-
CULOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 
29.398.604/0001-10. Data da assinatura: 01/12/2020. Valor do con-
trato: R$174.900,00 (Cento e setenta e quatro mil e novecentos 
reais). Elias Tassoti - Prefeito Municipal

2 cm -03 1425000 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DorES Do iNDAiá – mG,
 CadasTro de esTaBeleCIMeNTo Para 

dIsPeNsaçÃo de reTINÓIdes 
- CADASTRO: N° 03 – Departamento de Vigilância em Saúde. - 
Cadastro de Estabelecimento Farmacêutico para comercialização/
dispensação de medicamentos à base de substâncias Retinóides de 
Uso Sistêmico (lista C2), em cumprimento às Portarias N° 344 de 
12/05/1998 e N° 6 de 01/02/1999. Empresa: Drogaria Indaiá LTDA, 
CNPJ: 37.141.703/0001-40. Endereço: Rua Padre Luiz, N° 263, 
Bairro: são sebastião – Cidade de dores do Indaiá/MG . Cadastro: 
N° 03. Dores do Indaiá, 30 de novembro de 2020. Aline Maria Alves 
– Subsecretária da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, Giselle da 
Silva Ribeiro – Departamento de Vigilância em Saúde. 

3 cm -04 1425571 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
eXTraTo de TerMo adITIVo:

1º Termo aditivo unilateral ao Contrato nº 097/2020 . Partes: Muni-
cípio de esmeraldas e a empresa Fabiana Furiato do Nascimento 
Fornazari-ePP . objeto: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de equipamentos permanentes (quadro branco, gui-
lhotina, plastificadora), para atender as unidades escolares do muni-
cípio de Esmeraldas. Motivo: Acréscimo do valor original do con-
trato no percentual de aproximadamente de 25% correspondente a 
R$ 4.891,70 (quatro mil oitocentos e noventa e um e setenta centa-
vos). Assinatura: 04/12/2020.

3 cm -04 1425809 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
eXTraTo de CoNTraTo

CONTRATO Nº 116/2020. Origem: Dispensa nº 077/2020 –Pro-
cesso nº 259/2020 . Partes: Município de esmeraldas e a empresa 
elosoft Informática ltda . objeto: Contratação de empresa especia-
lizada em suporte/atualização tecnológica para 30 licenças de Sof-
tware Go-Global. Valor: 6.600,00. Dotação Orçamentária: 02.04.0
0.04.122.0002.2019.3.3.90.40.00 – 100 (108). Vigência: 12 meses. 
assinatura: 04/12/2020 .

2 cm -04 1425901 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPErA FELiZ
aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo Nº 

089/2020 – ProCesso 0313/2020 
Registro de preço para futuras aquisições de combustível e lubrifi-
cante para atender a frota do município, Data18/12/2020 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 -04 1425748 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FAmA
aBerTura do ProCesso lICITaTÓrIo 107/2020

Torna pública a abertura do processo licitatório 107/2020 – Tomada 
de Preços 08/2020 – objeto: contratação de empresa de engenharia 
para execução de obra de ampliação da área construída da escola 
Olinto Magalhães. no Município de Fama - MG. Data abertura: 22 
de dezembro de 2020. Abertura: 10h– Informações: 35 3296-1293 – 
http://www.fama.mg.gov.br

2 cm -03 1425320 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FELiCio DoS SANToS-mG
AVISO DE LICITAÇÃO:PROC. N°088/2020 TP. N°006/2020 

CRITERIO DE JULGAMENTO: TECNICA E PREÇO 
Contratação da prestação de serviços de assessoria jurídica muni-
cipal, auxiliando ainda os diversos setores do Município através 
de consultoria e assessoria técnica em questões complexas elegi-
das pelos gestores e procuradoria jurídica municipal..Abertura dos 
envelopes 07/01/2021 as 09:00hs, - Dep. de Licitações. Retirada do 
edital no Site:www.feliciodossantos.mg.gov.br,Inf.: Tel:38 3523-
1225. Ricardo Rocha/Prefeito Municipal.

3 cm -04 1425680 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FLorESTAL/mG
 – PL 064/2020, P. PRESENCIAL 048/2020

, torna público aos interessados a realização do proc . licitatório . 
Objeto: aquisição de lanches para diversos setores da adm muni-
cipal, com entrega parcelada. Tipo: Menor preço item. Entrega dos 
Envelopes: 21/12/2020 as 11h00min. Maiores informações tel: 
31-3536-2233/2248. Edital site www.florestaltransparente.com.br. 
Geraldo Marcondes Nogueira Pregoeiro Municipal.

2 cm -04 1425652 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FormiGA – mG
 ProCesso de lICITaçÃo Nº . 179/2020

Mod. Pregão Eletrônico Nº 105/2020. Tipo: Menor preço por item. 
Objeto: Aquisição de testes rápidos AG para detecção qualitativa do 
antígeno da COVID – 19, atendendo às necessidades da Secretaria 
Municipal de saúde . recebimento das propostas: do dia 10/12/2020 
às 08:00h até dia 15/12/2020 às 08:30h. Data de abertura das pro-
postas e início da sessão de disputa de preços: Às 08:31h do dia 
15/12/2020. 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 divulgação de informações: www.formiga.mg.gov.br; www.licita-
net.com.br ou pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.com.

3 cm -04 1425663 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FormiGA – mG
 ProCesso de lICITaçÃo Nº . 172/2020 – 
MOD. TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020 

– Tipo: Menor preço por lote . objeto: Contratação de empresa espe-
cializada que preste serviços técnicos de desenvolvimento, custo-
mização, implantação, manutenção, treinamento, suporte remoto e 
presencial, hospedagem, orientação técnica de sistema de informa-
ção ao cidadão e sistema de gestão de publicação de atos normati-
vos, além de gerenciamento e gestão de conteúdo de portais web, 
ferramenta padrão “software livre”, para que a prefeitura possa ter 
um mecanismo para prestar serviços informativos e de transparên-
cia para a comunidade e atender à lei complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2.000 e à lei 12.527 de 18 de novembro de 2011. A entrega 
dos envelopes será até as 08:00 hs e a abertura às 08:10 min, dia 
28/12/2020. Local: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de Compras 
Públicas, Formiga – MG. Informações: telefones (37) 3329-1843 / 
3329-1844; e-mail: licitacao@formiga.mg.gov.br. Edital disponível 
no site: www.formiga.mg.gov.br. 

4 cm -04 1425736 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FormiGA – mG
 CredeNCIaMeNTo N . º 007/2020 

 Inexigibilidade 016/2020 – Processo n° 171/2020 – OBJETO: 
Credenciamento de Instituições financeiras para prestação de ser-
viços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas públi-
cas municipais (IPTU, ITBI, ISSQN e demais receitas), através 
de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de guichês das 
agências, internet banking, mobile banking, terminais de autoaten-
dimento e correspondentes bancários com prestação de contas por 
meio magnético dos valores arrecadados. O protocolo dos envelopes 
será a partir dia 10/12/2020 das 08:00 às 16:00, em dias úteis. Local: 
R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de Compras Públicas, Formiga 
– MG. Informações: telefones (37) 3329-1843 / 3329-1844; e-mail: 
licitacao@formiga.mg.gov.br; site: www.formiga.mg.gov.br. 

3 cm -04 1425662 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GoiABEirA - mG 
eXTraTo do CoNTraTo Nº 39/2020 

Processo nº 33/2020 Pregão nº 10/2020.Objeto Aquisição de Veí-
culos de Passeio 0 Km .empresa Contratada: Tecar Minas auto-
moveis E Serviços Ltda CNPJ:01.739.520/0001-83. vencedora no 
valor de r$ 130 .980,00( cento e trinta mil e novecentos e oitenta 
reais). Vigência: 31/12/2020 Informações: (33) 3262-1113. Goia-
beira/MG,03/12/2020. Farley Mastrioianni de Oliveira Teixeira– 
Pregoeiro Oficial.

PreFeITura MuNICIPal de GoIaBeIra-MG  . extrato do 
Contrato nº 40/2020 Processo nº 34/2020 dispensa nº 14/2020 . 
Objeto Aquisição de veículos (Ambulância de Suporte Avançado 
(Tipo D) Empresa Contratada Favorita Comercio e Serviços Ltda, 
inscrita no CNPJ sob o nº.21.380.013/0001-03. Vencedora no valor 
de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Vigência: 31/12/2020. 
Informações: (33) 3262-1113. Goiabeira/MG, 03/12/2020.Marcela 
Rodrigues Rabelo – Presidente CPL.

4 cm -03 1425364 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GoNZAGA/mG 
eXTraTo de PuBlICaçÃo - PrIMeIro 

ADITIVO DO CONTRATO N.º 065/2020 
O município de Gonzaga/MG torna público o primeiro termo aditivo 
de alteração para acréscimo do objeto quantitativo serviços de frota 
de seguro para os novos veículos do município de Gonzaga/MG, de 
acordo com o Processo de Licitação n.º 034/2020, Pregão Presencial 
n.º 017/2020, que entre si celebram, o Município de Gonzaga e a 
empresa Gente Seguradora S/A, para os fins que se especificam. 
Dúvidas: (33)3415-1275 - 3415-1209 - e-mail: licitaprefgonzaga@
gmail.com. Vander dos santos Pinto- Prefeito Municipal .

3 cm -03 1425480 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GoNZAGA - mG
 - AVISO DE LICITAÇÃO PL N.° 55/2020

 - O município de Gonzaga torna público que realizará o Pro-
cesso Licitatório PL n° 55/2020- modalidade Pregão Presencial n.° 
30/2020, tipo menor preço por lote, o registro de preços para futura 
e eventual aquisição de extintores e materiais, com fornecimento de 
mão de obra, para manutenção do sistema de incêndio, para aten-
der as necessidades das escolas da rede pública do município de 
Gonzaga/MG, conforme especificação do instrumento convocató-
rio. Data da sessão: 17 de dezembro de 2020, sendo o horário limite 
para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 
09h00. O Edital completo e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados, na Prefeitura Municipal, Setor de Licitações, gra-
tuitamente ou através de solicitação no e-mail: licitaprefgonzaga@
gmail.com. Dúvidas: (33)34151275 - 1209. Vander dos santos 
Pinto- Prefeito Municipal .

4 cm -03 1425467 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

aTa de reGIsTro de Preços Nº 135/2020
 extrato da ata . o Município de Governador Valadares/MG torna 
público o Extrato de Atas de Registro de Preços, com origem no 
Pregão Eletrônico n. 000053/2020, referente à Contratação de 
Empresa para prestação de serviços de Arbitragem para atender 
ao evento: Torneio Regional Amador do Município de Governa-
dor Valadares/MG, conforme Convênio nº 885894/2019. Contra-
tação de empresa para prestação de serviços de Carro de som e 
Aluguel de Ônibus, para atender ao evento: Torneio Regional Ama-
dor do Município de Governador Valadares/MG, conforme Convê-
nio nº 885894/2019, através do Sistema de Registro de Preços Nº 
135/2020, firmadas pelo Município de Governador Valadares/MG 
e pelas empresas aTeNas eVeNTos esPorTIVos lTda - Me 
nos lotes 1, 2 e 3 no valor total de R$ 74.676,00 (setenta e quatro 
mil seiscentos e setenta e seis reais) e PAPAGAIO PRODUCAO E 
ProMoCao de eVeNTos esPorTIVos lTda nos lotes 4 e 
5 no valor total de R$ 20.700,00 (vinte mil setecentos reais), assi-
nadas em 20 de novembro de 2020, Vigência: 12 meses. O resul-
tado Final encontra-se disponível integralmente através do site 
www.valadares.mg.gov.br/licitacao. Governador Valadares, 20 de 
novembro de 2020. José Eustáquio Natal - Secretário Municipal de 
administração .

5 cm -04 1425894 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

ToMada de Preço Nº 08/2020
aviso de licitação – o Município de Governador Valadares/MG, 
através da Secretaria Municipal de Administração, torna público 
o aviso de publicação da tomada de preço n° 08/2020 – PAC 
789/2020, tipo menor preço global, referente à Contratação de 
empresa especializada em engenharia para construção do Centro 
de atenção Psicossocial – CaPs II . os interessados poderão obter 
o Edital da “Tomada de Preço”, através do site www.valadares.
mg.gov.br . Informações: Rua Marechal Floriano n. 905, Centro, 3º 
andar, na sala da Comissão Permanente de licitação, ou pelo e-mail 
cpl@valadares.mg.gov.br. Data para a entrega dos envelopes: 11 
de janeiro 2021, até às 14:00 horas. Governador Valadares, 04 de 
dezembro de 2020. José Eustáquio Natal - Secretário Municipal de 
administração .

4 cm -04 1425758 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES/mG 
 aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo PreseNCIal Nº 057/2020 .
 O pregoeiro oficial do Município de Guanhães/MG torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará o Pregão Pre-
sencial Registo de Preços nº 057/2020, Processo Licitatório nº 
119/2020, destinado à contratação de empresa especializada para 
implantação de sinalização viária estatigráfica horizontal nos logra-
douros do Município e Distritos de Guanhães/MG, bem como nos 
trechos municipalizados das MG-120 e MG-259. A sessão de jul-
gamento ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2020 às 14:00 horas. 
O edital e anexos estão à disposição de interessados no Setor de 
Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Guanhães, localizada 
na Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100, Centro, das 14:00 às 
18:00 horas, no site: www.guanhaes.mg.gov.br ou solicitado pelo 
e-mail: licitacoes@guanhaes.mg.gov.br. Maiores informações pelo 
telefone (33) 3421-1501. Stanley Ferreira Pimentel de Sena – Pre-
goeiro Oficial. 
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 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES/mG
 – aVIso de lICITaçÃo – PreGÃo 

PRESENCIAL Nº 063/2020.
 O pregoeiro oficial do Município de Guanhães/MG torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará o Pregão Pre-
sencial nº 063/2020, Processo Licitatório nº 126/2020, destinado 
à aquisição de veículos automotores zero quilômetro, incluindo 
ambulância tipo C, para atender as demandas da secretaria Muni-
cipal de Saúde de Guanhães/MG.A sessão de julgamento ocorrerá 
no dia 18 de dezembro de 2020 às 09:00 horas. O edital e anexos 
estão à disposição de interessados no Setor de Licitação, na sede da 
Prefeitura Municipal de Guanhães, localizada na Praça Néria Coe-
lho Guimarães, nº 100, Centro, das 14:00 às 18:00 horas, no site: 
www.guanhaes.mg.gov.br ou solicitado pelo e-mail: licitacoes@
guanhaes.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone (33) 3421-
1501. Stanley Ferreira Pimentel de Sena – Pregoeiro Oficial.
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 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuAPÉ/mG
raTIFICaçÃo – INeXIGIBIlIdade 

de lICITaçÃo 029/2020 
PROCESSO 559/2020. OBJETO: Credenciamento, sem caráter 
de exclusividade, de Instituição Financeira, para prestação de ser-
viços bancários de arreCadaçÃo de TrIBuTos Municipais 
e demais receitas públicas, através de Documento de Arrecadação 
Municipal – daM/GuIas . Contratada: BaNCo BradesCo 
S.A, CNPJ: 60.746.948/0001-12, no valor único R$2,32 pelos ser-
viços, com valor global estimado de R$34.336,00. Nelson Alves 
lara – Prefeito Municipal .

2 cm -04 1425606 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iAPu/mG
 eXTraTo de aTas de reGIsTro de Preços 

Nº . 414 .1/2020, 414 .2/2020, 414 .3/2020, 414 .4/2020 e 
414.5/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº46/2020. 

a Prefeitura municipal de Iapu torna público a assinatura das atas 
de registro de preços referentes ao Processo administrativo nº. 
414/2020. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais pres-
tações de serviços de reforma de pneus e aquisições de câmaras e 
protetores para manutenção de veículos médios e pesados da Pre-
feitura de IAPU/MG. Contratadas: ALBATROZ PNEUS E SER-
VICOS EIRELI, CNPJ: 25.450.715/0001-77; J P BELEZE, CNPJ: 
54.054.937/0001-79; RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI, 
CNPJ: 18.210.168/0001-97; RENOVA TRACAO RECAPAGEM 
LTDA, CNPJ: 22.317.892/0001-91 e SOCIEDADE COELHO 
LTDA, CNPJ: 20.621.728/0001-48. VALOR TOTAL REGIS-
TRADO: R$ 171.399,36 (Cento e setenta e um mil trezentos e 
noventa e nove reais e trinta e seis centavos). Data de assinatura: 
25/11/2020. Vigência: 12 meses. José Carlos de Barros – Prefeito 
Municipal .

4 cm -04 1425727 - 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 320201204193058026.
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