
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 24 de Fevereiro de 2018 – 27 
CÂmArA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS/mG

Termo de Anulação do Pregão Presencial nº 03/2018 . A Câmara muni-
cipal de Barão de Cocais-mG, através do seu Presidente determina a 
anulação do Pregão Presencial nº 03/20218 . Objeto: registro de Preços 
para futuras e eventuais aquisições de lanches para atendimento das 
reuniões da Câmara municipal de Barão de Cocais . Barão de Cocais, 21 
de fevereiro de 2018 . leonei morais Pires - Presidente da Câmara .

2 cm -23 1064352 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE CAmPiNA VErDE – mG.

 Processo Administrativo nº . 003/2018 – Inexigibilidade de licitação 
nº . 002/2018Contratado: Instituto rui Barbosa Treinamento e Cursos 
em Gestão Pública EIrElI, CNPJ nº . 28 .407 .129/0001-38 . Objeto: 
Pagamento de 5 taxas de inscrição no curso: “Portal de transparência e 
estudo para viabilidade do aumento de repasse ao legislativo e Cerimo-
nial em Eventos Públicos” Valor total: r$ 2 .250,00 . Alexandre Freitas 
macedo - Presidente

2 cm -22 1063935 - 1
CAmArA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS

 CONTrATO 010/2018- Pregão Presencial 003/2018 – CON-
TrATANTE - Câmara municipal de matozinhos - mG . CNPJ - 
20 .229 .423/0001-95 – CONTrATAdA – Conectiva Informática e 
Telecomunicações ltda . – CNPJ – 06 .141 .426/0001-41 - OBJETO 
– Fornecimento de provedor de informática via fibra ótica - VALI-
dAdE – início 20/02/2018 - término 31/12/2018 . dOTAçÃO - 
01 .01 .01 .031 .0101 .2001 – 3 .3 .90 .39 .00 – Ficha 15 – serviços de ter-
ceiros – Pessoa Jurídica - VAlOr r$ 13 .200,00 – Presidente: sidirley 
Anderson dias Bento .

3 cm -21 1063413 - 1
 CAmArA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS.

A CÂmArA muNICIPAl mATOZINHOs, torna público para conhe-
cimento das empresas interessadas a AlTErAçÃO dATA E HOrÁ-
rIO dA lICITAçÃO: PP nº 06/2018 – Aquisição de material de 
escritório, para o dia 12/03 às 09:00 horas . maiores informações (31) 
3712-1169 – O edital na íntegra está disponível no site: www .cama-
ramatozinhos .mg .gov .br (ABA CÂmArA INFOrmA- Processos 
licitatórios 2018) . A CÂmArA muNICIPAl mATOZINHOs, torna 
público para conhecimento das empresas interessadas Pregão Presen-
cial nº07/2018, abertura: 13/03/2018 às 09:00 horas . Objeto: Contra-
tação de empresa especializada para serviço de assessoria, manuten-
ção, suporte remoto aplicativo Câmara Fácil . maiores informações 
(31) 3712-1169 – O edital na íntegra está disponível no site: www .
camaramatozinhos .mg .gov .br(ABA CÂmArA INFOrmA- Proces-
sos licitatórios 2018) . CÂmArA muNICIPAl dE mATOZINHOs/
mG torna público para conhecimento das empresas interessadas Pre-
gão Presencial: 08/2018, abertura: 14/03/2018 às 09:00 horas . Objeto: 
Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e 
reparos em PABX Impressoras, Computadores e serviços elétricos 
sem o fornecimento de material . maiores informações (31) 3712-1169 
– O edital na íntegra está disponível no site: www .camaramatozinhos .
mg .gov .br(ABA CÂmArA INFOrmA- Processos licitatórios 2018) . 
CÂmArA muNICIPAl dE mATOZINHOs/mG torna público para 
conhecimento das empresas interessadas Pregão Presencial: 09/2018, 
abertura: 15/03/2018 às 09:00 horas . Objeto: Aquisição de toners e ser-
viço de aluguel de impressoras . maiores informações (31) 3712-1169 
O edital na íntegra está disponível no site: www .camaramatozinhos .
mg .gov .br(ABA CÂmArA INFOrmA- Processos licitatórios 2018) .

6 cm -23 1064379 - 1
 CÂmArA Do muNiCÍPio DE PATroCÍNio/mG

EdITAl N . º 01/2018
 CONCursO PArA PrOVImENTO dE CArGOs 

dO QuAdrO dE PEssOAl dA CÂmArA
 EXTrATO – EdITAl 01/2018

O Presidente da Câmara do município de Patrocínio, torna público a 
realização do Concurso Público de Provas Objetivas de caráter elimi-
natório e classificatório para o provimento de cargos efetivos no quadro 
de pessoal da Câmara municipal de Patrocínio, nos termos da lei Com-
plementar nº 50/2008, observados os termos das leis e demais normas 
contidas no Edital nº 01/2018 . As inscrições para o Concurso Público 
serão realizadas pela internet, no sítio eletrônico do IBGP (www .ibgp-
concursos .com .br) no período entre 09h00min do dia 27/04/2018 às 
15h59min do dia 28/05/2018, observado o horário de Brasília e crité-
rios do Edital . O Edital nº 01/2018 será publicado, em sua íntegra no 
endereço eletrônico www .ibgpconcursos .com .br .

 Patrocínio, 24 de fevereiro de 2018 .
 Thiago Oliveira malagoli

 Presidente da Câmara de Patrocínio
5 cm -22 1063977 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PirAPorA
EsTAdO dE mINAs GErAIs

 PrOCEssO lICITATÓrIO Nº 003/2018
PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 002/2018

 OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo 0 Km, ano modelo 2017/2018, 
para atender as necessidades da Câmara municipal de Pirapora/mG, 
conforme especificações constantes no termo de referência em anexo.
APrEsENTAçÃO PArA CrEdENCIAmENTO dOs lICITAN-
TEs: dia 09/03/2018, às 09h00m (nove horas) .
ABErTurA dA sEssÃO OFICIAl dO PrEGÃO PrEsENCIAl : 
dia 09/03/2018, às 09h30min (nove horas e trinta minutos) .
lOCAl PArA rEAlIZAçÃO dO PrEGÃO: Plenário da Câmara 
municipal de Pirapora, situada na Avenida rodolfo mallard, nº 331 – 
Centro, Pirapora (mG) .
CONsulTAs AO EdITAl : na sala de Compras das 8h (oito horas) 
às 13h (treze horas), de segunda a sexta, exceto feriados, no Quadro de 
Avisos localizado no hall de entrada do prédio da Câmara, na Avenida 
rodolfo mallard, nº 331 – Centro, Pirapora (mG), ou pelo e-mail cama-
radepirapora@hotmail .com
EsClArECImENTOs: na sala de Compras das 8h (oito horas) às 13h 
(treze horas), de segunda a sexta, exceto feriados, na Avenida rodolfo 
mallard, nº 331 – Centro, Pirapora (mG), pelo e-mail camaradepira-
pora@hotmail .com, ou pelos telefones (38) 3741-2011 (telefax) .

5 cm -22 1063996 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE rio PirACiCABA-mG
 Extrato de Aditivo nº 001/2018 ao Contrato 003/2018 . A Câmara 
municipal de rio Piracicaba faz tornar público que o Presidente da 
mesa diretora realizou Aditivo ao Contrato 003/2018 com a empresa 
Posto Zapir ltda-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 16 .725 .816/0001-12, 
no valor total estimado de r$ 1 .387,18 (um mil, trezentos e oitenta e 
sete reais e dezoito centavos) . data do Aditivo: 20/02/2018 . Tarcísio 
Bertoldo . Presidente da Câmara municipal de rio Piracicaba . rio Pira-
cicaba, 22 de fevereiro de 2018 .

2 cm -22 1063810 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE SACrAmENTo – mG

AVIsO dE lICITAçÃO

PrOCEssO AdmINIsTrATIVO Nº .03/2018
PrEGÃO PrEsENCIAl Nº .02/2018

A Câmara municipal de sacramento – mGtorna público que será rea-
lizada a licitação na modalidade dePregão Presencial,em regimemenor 
preço por item,que tem por objetivo a aquisição gêneros alimentícios(pão 
francês, bolo, etc .),para atendimento às necessidades da estrutura orga-
nizacional da secretaria da Câmara municipal, para exercício de 2018 . 
Abertura às 9 horas do dia 9 de março de 2018 . O edital encontra-se à 
disposição dos interessados na secretaria da Câmara, situada na Praça 
Getúlio Vargas, 81, centro, das 08 às 17 horas .

sacramento – mG, aos 23 de fevereiro de 2018 .
 dr . Pedro Teodoro rodrigues de resende

Presidente da Câmara
4 cm -23 1064294 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ DA LAPA
 - Retifica a Homologação do Processo Administrativo 001/2018 Moda-
lidade Carta Convite 001/2018- Contrato nº 003/2018 – Errata dotação 
4 .4 .90 .51 .00 Correto: 3 .3 .90 .39 .00

1 cm -23 1064375 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE TrÊS CorAÇÕES

rEPuBlICAçÃO dE AVIsO dE PrEGÃO PrEsENCIAl 005/2018
O Pregoeiro da Câmara municipal de Três Corações-mG, torna 
público a reabertura do Processo licitatório n°008/2018-PrEGÃO 
PrEsENCIAl n°005/2018, “licitação Exclusiva para EPP e 
microempresas”, do tipo menor Preço unitário, cujo objeto é o 
Registro de Preços para aquisição futura e eventual de arranjos florais 
para solenidades, buquês e vasos florais para homenagens da Câmara 
municipal de Três Corações/mG . Os envelopes, nº01- Proposta e nº02- 
Habilitação, fechados e rubricados, serão recebidos ás 13h00min (treze 
horas) da nova data do dia 07de março de 2018 . O novo edital completo 
e seus anexos estão disponíveis no setor de licitações da Câmara 
municipal de Três Corações, podendo ainda ser visualizado no “site” 
www .camaratc .mg .gov .br  . Três Corações, 23 de fevereiro de 2018 . 
rodrigo Gomes da Conceição - Pregoeiro .

4 cm -23 1064485 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mANHumirim/mG –

PrOCEssO lICITATÓrIO No 009/2018, torna público a realização 
do PrEGÃO PrEsENCIAl No 009/2018, TIPO: maior desconto Por 
lote, OBJETO: registro de Preços para futura e eventual aquisição 
parcelada de medicamentos de referência, conforme relacionados na 
Tabela ANVIsA/CmEd, para distribuição Gratuita através da Farmá-
cia de minas Integrada, no município de manhumirim/mG . Entrega 
dos envelopes: 09/03/2018, até às 14h00min . sessão de Abertura/Cre-
denciamento: 09/03/2018, às 14h00min . lOCAl: sala de reuniões da 
Prefeitura municipal de manhumirim/mG, situada na rua roque Por-
caro Júnior no 181, Centro, manhumirim/mG . rEGÊNCIA lEGAl: 
leis Federais nos 10 .520/2002 e 8 .666/1993, leis Complementares nos 
123/2006, 147/2014 e 155/2016, decretos municipais nos 1 .835/2007, 
099/2015 e 187/2017, e demais condições fixadas no instrumento con-
vocatório . INFOrmAçõEs/EdITAl: A partir da data desta publica-
ção, no endereço acima citado, pelo Telefone: (33)3341-9900 ou pesso-
almente, nos dias úteis, no horário de 13:00 às 17:00 horas, ou através 
do site www .manhumirim .mg .gov .br . david de souza Eler, Pregoeiro 
Oficial. Manhumirim/MG, 23 de fevereiro de 2018.

4 cm -23 1064355 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGEm ALEGrE

 resultado TP 01/2018-Em cumprimento ao disposto no artigo 16 da 
lei Federal nº 8 .666/93, a Comissão Permanente de licitação da Prefei-
tura municipal de Vargem Alegre, torna pública que a empresa AlGYs 
sErVIçOs EIrElI-mE CNPJ º 19 .507 .452/0001-92, foi vencedora 
no processo licitatório nº 01/2018, na modalidade Tomada de Preço nº 
01/2018, no valor total de r$ 267 .362,08 .Vargem Alegre 29/01/2018 .
Ismael Pereira Cardoso- Presidente da Comissão de licitação .
Homologo a ata da Comissão Permanente de licitação, referente ao 
Processo licitatório Nº 01/2018, na modalidade tomada de Preço nº 
01/2018,  .Vencedora a empresa AlGYs sErVIçOs EIrElI-mE 
CNPJ º 19 .507 .452/0001-92 . Vargem Alegre - mG, 07 de fevereiro de 
2018 .-Neudmar Ferreira Campos-Prefeito municipal .

3 cm -23 1064588 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PomPÉu- 

O município de Pompéu torna público que fará realizar-se Processo 
licitatório nº 024/2018, PrEGÃO PrEsENCIAl 017/2018 . Objeto: 
registro de Preços Para Contratação de Empresa Para Prestação de ser-
viços de locação, montagem, desmontagem de Tenda, Palco e Gradil-
Para Eventos realizados Pelas secretarias municipais .Tipo:“mENOr 
PREÇO”; Critério de Julgamento:“MENOR PREÇO POR ITEM”; 
data da Abertura:14/03/2018às08:30h . Inf:Tel: (37) 3523 1000, ramal 
211,e-mail:editaislicitacao@pompeu .mg .gov .br ou sitewww .pompeu .
mg .gov .br .

3 cm -23 1064392 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ACAiACA

1) Prefeitura municipal de Acaiaca - 1º Termo Aditivo ao Contrato 
administrativo Nº 007/2017 . Contratante: Prefeitura municipal de 
Acaiaca / Contratado: CAGEPP CONsulTOrIA E AssEssOrIA 
lTdA - CNPJ: 08 .576 .086/0001-07 . modalidade: Pregão nº 01/2017 . 
Objeto: prestação de serviços de Consultoria e assessoria na orientação 
e suporte técnico em procedimentos necessários para a gestão de convê-
nios . Fica prorrogado o prazo do contrato administrativo pelo período 
de 12 (doze) meses . data da Assinatura: 25/01/2018 .
2) Prefeitura municipal de Acaiaca - 2º Termo Aditivo ao Contrato 
administrativo Nº 036/2017 . Contratante: Prefeitura municipal de 
Acaiaca / Contratado: mGTm lTdA - CNPJ: 73 .610 .594/0001-26 . 
modalidade: Pregão nº 025/2017 . Objeto: prestação de serviços de con-
sultoria técnica para o desenvolvimento e execução da política munici-
pal de turismo e da política municipal de proteção do patrimônio cultu-
ral . Fica prorrogado o prazo do contrato administrativo pelo período de 
12 (doze) meses . data da Assinatura: 12/01/2018 .
3) Prefeitura municipal de Acaiaca - 1º Termo Aditivo ao Contrato admi-
nistrativo Nº 004/2017 . Contratante: Prefeitura municipal de Acaiaca 
/ Contratado: sOuZA FIlHO AssEssOrIA, CONsulTOrIA E 
AudITOrIA CONTÁBIl lTdA-mE - CNPJ: 10 .192 .916/0001-44 . 
modalidade: Pregão nº 025/2017 . Objeto: prestação de serviços de 
assessoria e consultoria contábil . Fica prorrogado o prazo do contrato 
administrativo pelo período de 12 (doze) meses . data da Assinatura: 
25/01/2018 .
4) Prefeitura municipal de Acaiaca - 1º Termo Aditivo ao Contrato 
administrativo Nº 008/2017 . Contratante: Prefeitura municipal de 
Acaiaca / Contratado: luCIANO mENdEs PErEIrA - mE - CNPJ: 
14 .227 .494/0001-56 . modalidade: Pregão nº 02/2017 . Objeto: presta-
ção de serviços de consultoria na área de engenharia civil . Fica pror-
rogado o prazo do contrato administrativo pelo período de 12 (doze) 
meses . data da Assinatura: 25/01/2018 .
5) Prefeitura municipal de Acaiaca - 3º Termo Aditivo ao Contrato 
administrativo Nº 0037/2017 . Contratante: Prefeitura municipal de 
Acaiaca / Contratado: 3T logística e equipamentos lTdA - CNPJ: 
07 .147 .998/0001-09 . modalidade: TP nº 02/2017 . Objeto: Execução de 
obra de construção da 2ª etapa da construção da uBs tipo I . Fica prorro-
gado o prazo do contrato administrativo por mais 11 (onze) meses . data 
da Assinatura: 29/01/2018 .
6) Prefeitura municipal de Acaiaca torna público que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 007/2018, por registro de Preço, 
para contratação de Empresa para Futuro e Eventual fornecimento 
de gás, conforme especificações constantes no Termo de Referência, 
sendo a abertura dos envelopes dia 09/03/2018 às 10:00 horas . O edi-
tal e maiores informações poderão ser obtidos no site www .acaiaca .
mg .gov .br ou pelo tel . (31) 3887-1122 . Cristiano Abdo de souza – Pre-
sidente de CPl .
7) Prefeitura municipal de Acaiaca torna público que realizará licita-
ção na modalidade Pregão Presencial nº 008/2018, para contratação de 
Empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e con-
sultoria junto à Secretaria Municipal de Educação, conforme especifi-
cações constantes no Termo de referência, sendo a abertura dos enve-
lopes dia 09/03/2018 às 14:00 horas . O edital e maiores informações 
poderão ser obtidos no site www .acaiaca .mg .gov .br ou pelo tel . (31) 
3887-1122 . Cristiano Abdo de souza – Presidente de CPl .

12 cm -23 1064469 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE áGuAS FormoSAS – mG

PrOCEssO lICITATÓrIO Nº 004/2018 – PrEGÃO PrEsENCIAl 
Nº 004/2018 . AVIsO dE lICITAçÃO - Objeto: registro de Preços 
para Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios em atendimento 
aos diversos setores da Prefeitura municipal . data/dia: 12/03/2018, 
às 08:00h . maiores informações e cópias do edital poderão ser obtidas 
junto ao site www .aguasformosas .mg .gov .br, na C .P .l . em dias úteis, 
no horário de 07:00 às 13:00h, pelo telefax (33) 3611-1450 ou pelo 
e-mail: licita@aguasformosas .mg .gov .br - Águas Formosas – mG, 
21/02/2018 . sérgio Fernandes Costa – Pregoeiro .

3 cm -23 1064048 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ALPiNÓPoLiS 
– AVIsO dE lICITAçÃO .

TOmAdA dE PrEçOs Nº 001/2018 . Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para Execução de reforma do Campo do CEA, societ, 
Poliesportivo e Vestiário, tipo menor Preço Global . data: 14/03/2018 
às 09:00 h . O Edital está à disposição dos interessados na sede da Pre-
feitura municipal de Alpinópolis/mG, pelo telefone (35)3523 .1808, 
e-mail licitacao@alpinopolis .mg .gov .br .no site www .alpinopolis .
mg .gov .br . Alpinópolis/mG, 23 de Fevereiro de 2018 . José Gabriel dos 
santos Filho, Prefeito municipal .

3 cm -23 1064369 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ArEADo/mG
Contratos do pregão nº 11/17 ref . a aquisição de gêneros alimentícios 
para oferecer café aos funcionários das secretarias municipais: Ação 
social, Obras, saúde, Administração, Turismo e Cultura . Partes: Pre-
feitura x CH COmErCIAl lTdA . – mE, contrato nº 20/18 e valor 
R$ 1.882,00; COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES DE 
LEITE DE SERRANIA LTDA., contrato nº 21/18 e valor R$ 14.040,95; 
PAdArIA E CONFEITArIA PAulA & mIrANdA lTdA ., contrato 
nº 22/18 e valor R$ 8.217,50; PANIFICADORA ANTUNES LTDA. – 
ME, contrato nº 23/18 e valor R$ 43.300,00; PAULO JOSÉ MENDES 
GARCIA – ME, contrato nº 24/18 e valor R$ 2.546,10; POTATO BRA-
sIl ATACAdIsTA lTdA . EPP, contrato nº 25/18 e valor r$ 2 .906,65 
e suPErmErCAdO NÃO TEm PrA NINGuÉm lTdA . – mE, con-
trato nº 26/18 e valor r$ 6 .483,00 . Todos contratos assinados 08/01/18 
e vigência: 31/12/18 – Pedro Francisco da silva – Prefeito .

Contrato do pregão nº 35/17 ref . a aquisição de materiais escolares . 
Partes: Prefeitura x CÁssIA PrOduTOs E sErVIçOs lTdA . – mE, 
contrato nº 56/18 e valor R$ 6.930,07; D. F. ASTOLPHO – EPP, con-
trato nº 59/18 e valor R$ 5.221,93; MIRIAM IMACULADA RODRI-
GuEs – EPP, contrato nº 61/18 e valor r$ 5 .809,77 . Todos assinados 
10/01/18 e vigência: 31/03/18 – Pedro Francisco da silva – Prefeito .

Termo aditivo nº 02/18 do pregão nº 35/17 ref . a aquisição de mate-
riais escolares . Partes: Prefeitura x CÁssIA PrOduTOs E sErVI-
ÇOS LTDA. – ME. Objeto: Reajustar o preço da caixa de papel sulfite 
A4 de r$ 134,00 para r$ 146,23, ass .: 10/01/18 - Pedro Francisco da 
silva – Prefeito .

Contratos do pregão nº 52/17 ref . a aquisição de equipamentos de 
consumo e permanente para as secretarias municipais: Educação, 
Esporte, lazer e saúde . Partes: Prefeitura x A .r . BENTO INFOr-
MÁTICA - ME, contrato nº 52 e valor R$ 24.060,00; ATIVA LICI-
TAçõEs EmPrEENdImENTOs COmErCIAIs lTdA . - mE con-
trato nº 79/18 e valor R$ 3.166,94; COMERCIAL FARAH LTDA. 
– ME contrato nº 80/18 e valor R$ 12.271,30; HALLEY ALAN C. 
ANDRADE - EPP, contrato nº 83/18 e valor R$ 1.535,80; MARCELO 
PEREIRA DOS SANTOS - ME, contrato nº 85/18 e valor R$ 6.270,00; 
mArKOluKA mÓVEIs E EQuIPAmENTOs lTdA . - EPP, contrato 
nº 86/18 e valor R$ 5.105,00; META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA. - ME, contrato nº 87/18 e valor R$ 7.580,00; MJ MÓVEIS 
PArA EsCrITÓrIO lTdA ., contrato nº 88/18 e valor r$ 3 .172,10 
e sYsTEm NETWOrKs lTdA . – mE, contrato nº 90/18 e valor r$ 
8 .700,00 . Todos contratos assinados 11/01/18 e vigência: 31/12/18 – 
Pedro Francisco da silva – Prefeito .

 Contratos da Compra direta nº 012/2018, ref . aContratação de empresa 
para serviço de hospedagem para dois cães em instalações pertencentes 
a contratada incluindo fornecimento de alimentação, material de con-
sumo e produtos de limpeza para cães . Partes: Prefeitura x FrANCINE 
CrIsTINE FErrEIrA BOrGEs . Contrato nº 153/2018, valor r$ 
7 .920,00, vigência até 19/02/2018, ass . 19/02/2018 . Pedro Francisco 
da silva – Prefeito .
 TErmO dE FOmENTO Nº 2/2018 - Objeto: Contribuição Finan-
ceira par acolhimento de crianças e adolescentes sob medida protetiva 
de abrigo. Partes: Prefeitura x Associação Beneficente Lar do Menor 
são Camilo de lellis . Vigência: 31/12/2018 – Pedro Francisco da silva 
– Prefeito . 

13 cm -23 1064343 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BAEPENDi
 - Processo nº: 0033/2018 - Extrato de Edital – Pregão Presencial nº 
0010/2018 - Objeto: registro de preços para eventual aquisição de pla-
cas de trânsito destinadas a sinalização das vias urbanas e rurais do 
município de Baependi . Credenciamento dia: 12/03/2018 às 09h15min 
– sessão de lances: 12/03/2018 às 09h45min . Edital e informações 
complementares pelo telefone (35) 3343-2375; e-mail licitacoes@bae-
pendi.mg.gov.br; site: www.baependi.mg.gov.br.

 Prefeitura municipal de Baependi - Processo nº: 0038/2018 - Extrato 
de Edital – Pregão Presencial nº 0012/2018 - Objeto: registro de pre-
ços para eventual aquisição de material e expediente destinado a manu-
tenção dos serviços dos departamentos da Administração municipal . 
Credenciamento dia: 13/03/2018 às 09h15min – sessão de lances: 
13/03/2018 às 09h45min . Edital e informações complementares pelo 
telefone (35) 3343-2375; e-mail licitacoes@baependi.mg.gov.br; site: 
www .baependi .mg .gov .br .

 Prefeitura municipal de Baependi - Processo nº: 0039/2018 - Extrato 
de Edital – Pregão Presencial nº 0013/2018 - Objeto: registro de preços 
para eventual aquisição de hipoclorito de cálcio destinado a manuten-
ção da piscina, situada na Praça de Esportes major Toledo . Credencia-
mento dia: 09/03/2018 às 13h30min – sessão de lances: 09/03/2018 
às 14h00min . Edital e informações complementares pelo telefone (35) 
3343-2375; e-mail licitacoes@baependi.mg.gov.br; site: www.bae-
pendi .mg .gov .br .

 Prefeitura municipal de Baependi - Processo nº: 0042/2018 - Extrato 
de Edital – Pregão Presencial nº 0014/2018 - Objeto: registro de pre-
ços para eventual contratação de empresa para realização de serviço de 
trator de esteira no aterro controlado . Credenciamento dia: 09/03/2018 
às 09h15min – sessão de lances: 09/03/2018 às 09h45min . Edital e 
informações complementares pelo telefone (35) 3343-2375; e-mail lici-
tacoes@baependi.mg.gov.br; site: www.baependi.mg.gov.br.

8 cm -23 1064415 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BALDim/mG
AVIsO dE lICITAçÃO – PrEGÃO PrEsENCIAl rP N° 011/2018 . 
A P . m . de Baldim/mG, torna público que fará realizar Processo lici-
tatório Nº . 012/2018, na modalidade Pregão Presencial Nº . 011/2018, 
para registro de Preços para eventual aquisição de leite em pó . Tipo da 
licitação: menor Preço Item: data de entrega dos envelopes de Pro-
posta e documentação: 14/03/2018 até às 12:30 . maiores informações 
e o edital completo poderão ser obtidos na Prefeitura municipal de Bal-
dim, na rua Vitalino Augusto, 635, Centro-Telefax: (31) 3718-1255, 
e-mail: licitacao@baldim .mg .gov .br . Herique simão de Barros . Prego-
eiro municipal .

3 cm -23 1064401 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BANDEirA/mG

TOrNA PÚBlICA A rEAlIZAçÃO dA sEGuINTE lICITAçÃO:
 Chamada Pública nº 01/2018 – menor preço por item – para aquisi-
ção de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimenta-
ção escolar/ PNAE . data da abertura: 16/03/2018 às 09:00 horas . O 
edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no 
departamento de licitações do município de Bandeira/mG, situado à 
rua Antônio Bandeira, 18 – Centro . maiores informações pelo tele-
fone (33)3728-1224 . rogério Júnior Francisco dos santos, Presidente 
da CPl .

3 cm -23 1064098 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS
 torna público a abertura do Processo licitatório nº 0019/2018, moda-
lidade Pregão Presencial para registro de Preços Nº 0012/2018, do 
tipo menor preço por item, EXClusIVA PArA mICrO EmPrEsAs 
E EmPrEsAs dE PEQuENO POrTE, EXCETO Os ITENs 0090, 
0091 E 0092, NOs TErmOs dO INCIsO I, ArT . 48, dA lEI COm-
PlEmENTAr 123/2006, visando a contratação de empresa especia-
lizada para possível e futura aquisição de materiais de higiene, lim-
peza, descartáveis e artigos de cozinha para manutenção das secretarias 
Municipais de Barão de Cocais/MG, de acordo com as especificações 
estabelecidas no ANEXO I - Termo de referência - do Edital . sessão 
Pública dia: 08/03/2018, às 09h00min na sala do Pregão Presencial . 
Em razão do elevado número de itens, a sessão poderá se estender até 
o dia 09/03/2018 .O Edital está disponível no site da Prefeitura, www .
baraodecocais .mg .gov .br - licitações - PP 0012/2018 . Barão de Cocais, 
22 de fevereiro de 2018 . Josiele micheline Espindola - Pregoeira .

PrEFEITurA muNICIPAl dE BArÃO dE COCAIs, torna público 
a HOmOlOGAçÃO e AdJudICAçÃO do Processo licitatório Nº 
0118/2017, modalidade Pregão Presencial Nº 0057/2017 que pos-
sui como objeto a Contratação de empresa para licenciamento de uso 
de sistemas de informática integrados, para a gestão pública munici-
pal, com os serviços de conversão de dados, implantação, migração 
de dados pré-existentes, treinamento, manutenção corretiva e legal, 
suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, con-
forme especificações estabelecidas no Anexo I do edital. Empresas ven-
cedoras: mEmOrY PrOJETOs E dEsENVOlVImENTO com valor 
total estimado de r$ 58 .000,00 (cinquenta e oito mil reais) para o lote 
0001, e AsI – sIsTEmAs dE INFOrmAçÃO EIrElI - EPP com 
valor total estimado de r$ 148 .068,00 (cento e quarenta e oito mil e 
sessenta e oito reais), tendo como valor unitário para os lotes: 0002 – 
R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais); 0003 - R$ 95.068,00 (noventa 
e cinco mil e sessenta e oito reais) .

7 cm -23 1064173 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS/mG

Extrato de Ata de registro de Preços
- Processo licitatório: 0112/2017, Pregão Presencial - registro de Pre-
ços: 0053/2017 . Objeto: Aquisição de Tablets para atender a demanda 
de serviços junto a secretaria municipal de saúde, através das unida-
des Básicas de saúde (uBs), deste município .
data da assinatura: 22 de janeiro de 2018 .
Ata de rP nº 0009/2018 . Partes: PmBC X mPA EmPrEENdImEN-
TOs EIrElI - mE com valor total estimado de r$ 7 .748,00 (sete mil 
e setecentos e quarenta e oito reais), tendo como valor unitário para o 
item: 0001- r$ 596,00 (quinhentos e noventa e seis reais) .

3 cm -23 1064332 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo DE CoCAiS 

- EXTrATO dE CONTrATO
- 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11-005/2016 . data de assinatura: 
22/01/2018 . Partes: PmBC x Jr TrANsPOrTEs E lOCAçÃO dE 
VEÍCulOs E EQuIPAmENTOs lTdA - mE . Objeto: Fica prorro-
gada a vigência do presente contrato até 30/04/2018 .

2 cm -23 1064253 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArBACENA

– Gerência de licitação – AVIsO dE lICITAçÃO – PrC nº 071/2017 
- Concorrência nº 002/2017 – OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de telefonia móvel . ABErTurA 
dOs ENVElOPEs: dia 28/03/2018 às 14:00 horas . Informações 
0xx32 3339–2026, licitacao@barbacena .mg .gov .br . maria Aparecida 
Eugênia . Gerente de licitação . Pablo H . Candian . Coordenador de 
Aquisições e Contratos .

2 cm -23 1064572 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArBACENA

Gerência de licitação – AVIsO dE lICITAçÃO – PrC 089/2017 - PP 
053/2017 – OBJETO: Aquisição de placa indicativa e conjunto de divi-
sórias, com instalação inclusa, para o Conselho Tutelar e a suTrAm . 
ABErTurA: 13/03/2018 às 14:00 horas . Informações: licitacao@bar-
bacena .mg .gov .br 32 3339–2026 Barbacena . maria Aparecida Eugênia . 
Gerente de licitação . Pablo H . Candian . Coord . Aq . e Contratos .

2 cm -23 1064293 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo oriENTE - mG.

 Aviso de licitação . Pregão Presencial 003/2018 . Processo licitatório 
N .º 011/2018 . Objeto: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de assessoria e consultoria em gestão e planejamento 
orçamentário e financeiro de saúde pública. Abertura dia: 12/03/2018 
às 09h00min . O edital poderá ser retirado no site: www .belooriente .
mg .gov .br, ou na Assessoria Técnica de licitações da PmBO . duvidas 
31-3258-2827 ou licitacao@belooriente .mg .gov .br . Belo Oriente, mG, 
22 de fevereiro de 2018 . Alexsandro Pereira schleveis . Pregoeiro

2 cm -23 1064070 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo oriENTE - mG.

Comunicado de suspensão . Concorrencia Pública nº 001/2018 . Pro-
cesso licitatório nº 001/2018 . O município de Belo Oriente, através do 
Presidente da Comissão Permanente de licitação, vem por meio desta, 
informar aos interessados sobre a susPENsÃO sINE dIE da aber-
tura do certame do processo supracitado cujo objeto e a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços técnicos de projetos de 
divulgação de ações, programas, serviços e campanhas da Prefeitura de 
Belo Oriente  . . ., em face de impugnação impetrada pelo sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado de minas Gerais – sinapro – mG, 
para completa análise e apuração da contestação interposta . Tão logo 
seja marcada a nova data para abertura da citada licitação, será infor-
mado por meio de aviso e publicação . Belo Oriente - mG, 23 de feve-
reiro de 2018 . Alexsandro Pereira schleveis . Presidente da CPl

3 cm -23 1064589 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo VALE: 
Torna Publico: a rescisão unilateral da Ata de registro de preços advinda 
do PRC: 057/2017 Pregão: 027/2017 firmado com a Empresa Biohosp 
Produtos Hospitalares lTdA detentora da ata para aquisição de tiras de 
Glicemia  . motivo: Adesão a ata do Estado n° 334/2016  . José lapa dos 
santos . Prefeito municipal

 Belo Vale aos vinte e Três dias do mês de 
Fevereiro de dois mil e dezoito .

 José lapa dos santos
 Prefeito municipal

3 cm -23 1064188 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BErTÓPoLiS
Aviso de licitação – Pregão Presencial por registro de Preço- Processo 
licitatório 006/2018 - Pregão Nº 004/2018 . registro de preços para 
futura e eventual aquisição de pneus novos, prestação de serviços de 
reforma de pneus por menor preço ofertado, para atender as demandas 
de diversas secretaria do município de Bertópolis/mG, com Exclusi-
vidade para mEI, microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Coo-
perativas . Enquadradas no Artigo 34 da lei N° . 11 .488, de 2007 . data 
de abertura: 12/03/2018, às 10:00 hs . O edital e demais informações 
estão disponíveis no setor de licitações à rua Governador Valadares, 
277, Centro, Bertópolis/mG . Fone: (33)3626-1241 . Bertópolis/mG, 
22/02/2018 . Aristides Ângelo rossi depolo – Prefeito municipal .

3 cm -22 1063772 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BiCAS

Processo nº 40/2018 . modalidade Pregão Presencial nº 28/2018, “Tipo 
menor preço por item” . Em virtude da necessidade de ajustar o refe-
rido pregão, essa licitação teve que ser adiada para o dia 07/03/2018 
às 16h00min . Os interessados poderão obter cópia do edital na Praça 
raul soares, nº 20, na cidade de Bicas ou acessar o endereço eletrônico 
http://www .bicas .mg .gov .br . Nathanne Carolina C . Bortolini, diretora 
de licitações .

2 cm -23 1064542 - 1

jussara
Highlight


