7 FEV 2019
BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ/MG
Torna público que no dia 19/02/2019, às 14:00h, estará realizando Processo
Licitatório nº. 019/2019, Pregão Presencial nº. 008/2019, cujo objeto é a
aquisição de gás liquefeito e vasilhame de gás liquefeito para atender as
diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá. O edital
na íntegra está disponível no site: www.altojequitiba.mg.gov.br. Maiores
informações no tel.: (33) 3343.1268. Denise Feitosa – Pregoeira.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SÃO JOÃO
DA PONTE - MG torna público o Processo Licitatório nº 002/2019 Pregão
Presencial SRP nº 002/2019. Objeto: fornecimento de cilindros de oxigênio
medicinal, válvula e recarga dos mesmos. Abertura: 26/02/2019 as
08h00m. Edital disponível no site: www.saojoaodaponte.mg.gov.br, no email
psaojoaodapontelicitacao@gmail.com.
São João da Ponte - MG, 06 de fevereiro de 2019.
Daniela Mendes Soares - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA-MG
Prefeito Municipal de Nova Porteirinha-MG, no uso das atribuições
conferidas pelo artigo 26, caput, da Lei Federal n° 8.666/93, em arrimado nas
informações constantes do Processo Licitatório nº 04/2019, referente à
Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019, em especial do parecer jurídico e da
justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, ACOLHE A
JUSTIFICATIVA e, via de conseqüência, HOMOLOGA e RATIFICA o ato
inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa MEDTRONIC
COMERCIAL LTDA, conforme atestado fornecido pela ABIMED –
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA, na
qual atesta que a empresa é a única que comercializa e distribui para todo o
Brasil e está autorizada a importar, registrar e distribuir os produtos objeto da
licitação e que atende ao cumprimento da ordem judicial da paciente ALICE
NUNES OLIVEIRA.
Juracy Fagundes Jácome - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO/MG
Pregão Presencial nº 05/2019, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.726.028/0001-40, torna público
através do Sr. Prefeito, José Eduardo Terra Vallory, que se acha aberto o Procedimento
Licitatório nº 16/2019, Registro de preços 04/2019 do tipo menor preço item, objetivando a
Locação de Caçambas Lixeiras. A abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 21/02/2019,
quando serão recebidos os envelopes (documentação e proposta comercial) e credenciados os
representantes das empresas licitantes. Os interessados deverão entrar em contato com o Setor
de Licitações no telefone (37)33731244 ou www.capitolio.mg.gov.br. Prefeito Municipal.
Pregão Presencial n.º 03/2019, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.726.028/0001-40, torna público
através do Sr. Prefeito, José Eduardo Terra Vallory, que se acha aberto o Procedimento
Licitatório nº. 14/2019, Registro de Preços 02/2019, do tipo menor preço global – lote,
objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Sonorização e
Iluminação para atender o evento Carnaval-2019. A abertura da sessão será às 14 horas do dia
12/02/2019, quando serão recebidos os envelopes (documentação e proposta comercial) e
credenciados os representantes das empresas licitantes. www.capitolio.mg.gov.br.
Pregão Presencial n.º 07/2019, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.726.028/0001-40, torna público
através do Sr. Prefeito, José Eduardo Terra Vallory, que se acha aberto o Procedimento
Licitatório nº. 18/2019, Registro de Preços 06/2019, do tipo menor preço global – lote,
objetivando a Prestação de serviço de Seguranças, Brigadistas, Filmagens e Fotografias para
atender aos eventos do ano de 2019. A abertura da sessão será às 14 horas do dia 21/02/2019,
quando serão recebidos os envelopes (documentação e proposta comercial) e credenciados os
representantes das empresas licitantes. www.capitolio.mg.gov.br.

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão
Presencial RP 010/19, processo licitatório 014/2019 no dia
19/02/19 às 09h30min, com credenciamento a partir das
09h. Objeto: registro de preços para contratação de empresa
especializada de engenharia para execução de operação
“tapa-buracos”, por tonelada (TON), com fornecimento de
cbuq, recomposição, fornecimento, e aplicação de base,
fornecimento, aplicação e compactação de bica corrida (faixa c
cap 50/70 com rolo compactador vibratório rebocável, cilindro
de aço liso, potência de tração de 65 CV, peso 4,7 T, impacto
dinâmico 18,3 T, largura de trabalho 1,67 M - chp diurno.
AF_02/2016, execução de lombadas elevadas / demolição e
remoção de asfalto, com materiais e mão de obra. O edital na
íntegra estará disponível na Rua São João, 290 - Centro, no
horário de 12h às 17h e/ou no site www.lagoasanta.mg.gov.br
– Euvani Lindourar Pereira /Pregoeira
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão
Presencial 013/19, processo licitatório 018/2019 no dia
22/02/19 às 09h30min, com credenciamento a partir das
09h. Objeto: contratação de licenciamento de uso de
software integrado para a gestão da secretaria municipal
de saúde, compreendendo: cessão do direito de uso não
exclusivo, serviços de implantação, treinamento de usuários,
suporte técnico remoto, manutenção, customização e
disponibilização de técnico residente, a serem executados de
forma continuada, destinados à permanente modernização
dos serviços prestados à população do município de Lagoa
Santa. O edital na íntegra estará disponível na Rua São
João, 290 - Centro, no horário de 12h às 17h e/ou no site
www.lagoasanta.mg.gov.br – André Luíz Fernandes /Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS-MG
A PREFEITURA DE JOSENÓPOLIS-MG, com sede à Rua Santos Pestana, 20 - Centro
- 39.575-000, torna-se público a quem interessar que estará realizando no dia 20/02/2019,
às 08h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2019, objetivando
a contratação de serviços para manutenção das atividades do Programa Criança Feliz.
Informações complementares no endereço acima mencionado ou através do e-mail:
licitacao.josenopolismg@gmail.com.
Jose G. Teixeira - Pregoeiro.

PREFEITURA DE RUBELITA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DE RUBELITA – MG, torna-se público: Pregão Presencial nº
007/2019, a realizar-se no dia 20/02/2019 às 09h30min, objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO
DOMICILIAR NO DISTRITO DE LAGOA DE BAIXO. Edital na integra através do site:
http://www.rubelita.mg.gov.br/241/Transparencia/.
06/02/2019 – Edileuza Miranda Jardim – Pregoeira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
e Mobiliário do Sul de Minas, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem, pelo
presente edital, convocar todos os trabalhadores da Construção Civil de Poços de Caldas
no Estado de Minas Gerais, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a
realizar-se no, dia 08 de fevereiro de 2019, na sede do sindicato na Rua Canadá, 66 - Jd.
Quississana - Poços de Caldas (MG), em primeira convocação às 17:00hs e em segunda
convocação às 17:00hs, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, a fim de
deliberarem as seguintes ordens do dia: A) Discussão do impasse criado nas negociações
com o Sindicato Patronal que oferecem apenas 4% de reajuste salarial; B) Se aceitam
ou não, a proposta oferecida pelo Sindicato Patronal consistente em extinguir direitos
já incorporados ao contrato de trabalho e presente na Convenção Coletiva de Trabalho;
C) Decidir pela decretação de greve ou não; D) Instauração de Dissídio Coletivo.
Poços de Caldas/MG, 07 de fevereiro de 2019. Maurício dos Santos de Assis - Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE
RESSAQUINHA/MG
A Câmara de Ressaquinha fará
Licitação – Processo 03/2019, Tomada
de Preços nº 01/2019, a ser aberta
em 21/02/2019, cadastramento até
18/02/2019, para fornecimento de
gasolina e etanol para veículo da Câmara.
Edital pode ser solicitado pelo e-mail
contato@camaraderessaquinha.mg.gov.br
e informações na Câmara, entre 13 e 17
horas, ou fone (32) 3341-1343/ 3341-1250.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINAS NOVAS/MG
Torna público, em virtude da retificação
do edital, a prorrogação abertura Pregão
Presencial nº 002/2019. Objeto: Aquis. pá
carregadeira. Rec. Contrato Rep. OGU n°
877630/2018/Operação 1060026-49/Prog.
Agrop. Sust./Pat. Mecanizada. Abertura às
09:00 horas do dia 21/02/2019. Inform.:
(33) 3764-1252.
Jurandir. F. de J. Filho
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MESQUITA/MG
MODALIDADE:
PREGÃO
PRESENCIAL, TIPO: MENOR PREÇO
POR LOTE Nº 004/2019, tendo por objeto:
O Registro de Preços para aquisição de
combustíveis para a frota de veículos leves,
pesados, motocicletas, máquinas pesadas
da Prefeitura, com a finalidade de
manutenção das atividades dos serviços
administrativos e operacionais da
municipalidade, bem como para
manutenção do convênio com a Polícia
Militar, de acordo com as especificações
constantes do Anexo I - Termo de
Referência. Abertura dia: 21/02/2019. O
edital poderá ser retirado no setor de
licitações situado à Rua Getúlio Vargas, nº
171, Centro, Mesquita/MG, e-mail:
licitacao@mesquita.mg.gov.br, site:
www.mesquita.mg.gov.br
Paulo Elias Mendes
MODALIDADE:
PREGÃO
PRESENCIAL, TIPO: MENOR PREÇO
POR LOTE Nº 005/2019, tendo por objeto:
Registro de Preços para aquisição dos
materiais a seguir: A seleção de empresa
para fornecimento de materiais didático e
de expediente e materiais que serão
adquiridos em parcelas de acordo com as
necessidades da Prefeitura conforme
especificações constantes do Anexo I Termo de Referência. Abertura dia: 21/
02/2019. O edital poderá ser retirado no
setor de licitações situado à Rua Getúlio
Vargas, nº 171, Centro, Mesquita/MG, email: licitacao@mesquita.mg.gov.br, site:
www.mesquita.mg.gov.br
Paulo Elias Mendes

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR/MG
Edital de Convocação Para as Provas Objetivas Concurso Público Nº 01/2018. A Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, através do Instituto de
Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, Convoca todos os candidatos inscritos no Concurso Público destinado ao provimento de
vagasexistentes para os Cargos descritos na Tabela I do Edital nº 01/2018, e suas retificações, para a etapa das Provas Objetivas a realizar-se no
dia, horário e locais apontados no Anexo I deste Edital. Os candidatos também poderão realizar a consulta individual do local de provas através do
site www.nossorumo.org.br, acessando “Processos em Andamento” → “Prefeitura Municipal de Guarda-Mor-Concurso Público-01/2018” →
“Saiba Mais”, e acesse o ícone “Local de Prova”. 1. Data e Horários das Provas: Manhã - Data de Provas: 17/02/2019. Horário de Abertura dos
Portões: 08h00. Horário de Fechamento dos Portões: 09h00. Permanência Mínima em Sala: 01h30. Tempo Total de Prova: 03h00. Não Será
Permitido Levar o Caderno de Questões. Tarde: Data de Provas: 17/02/2019. Horário de Abertura dos Portões: 14h00. Horário de Fechamento dos
Portões: 15h00. Permanência Mínima em Sala: 01h30. Tempo Total de Prova: 03h00. Não Será Permitido Levar o Caderno de Questões. 2. Da
Realização da Prova: O candidato deve atentar-se aos critérios estabelecidos no Edital de Abertura, especificamente no Capítulo 6. Da Prestação
das Provas Objetivas e seus subitens. O Instituto Nosso Rumo recomenda que os candidatos imprimam seu local de provas para maior facilidade
na localização, através do procedimento descrito no caput deste edital. 3. DAS Disposições Finais: O candidato deverá observar todas as instruções
contidas no Edital de Abertura nº 01/2018 e neste Edital para a realização das provas. O anexo I-com a lista Alfabética Geral dos Locais de Provas,
encontra-se disponível no site do Instituto Nosso Rumo no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br e no site da Prefeitura Municipal de
Guarda-Mor- no endereço eletrônico www.guardamor.mg.gov.br. Guarda-Mor, 07 de fevereiro de 2019. Edgar José de Lima – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Suspensão de Licitação - Pregão Presencial nº 08.004/2019. O Município de Araxá-MG. O Município de AraxáMG, comunica aos interessados que o Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 08.004/2019, destinado a
contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para
revitalização e reforma do Terminal Rodoviário do Município de Araxá/MG foi suspenso para correção e adequação da
planilha orçamentária. O Edital contendo o Aviso de Suspensão se encontra a disposição dos interessados no site
www.araxa.mg.gov.br. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506.
Araxá-MG, 06/02/2019. Fabrício Antônio de Araújo - Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. Concorrência 03.001/2019. O município de Araxá-MG, comunica aos interessados que realizará
Processo Licitatório na modalidade Concorrência 03.001/2019, destinado a contratação de empresa especializada em
engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para construção do viaduto em estrutura mista na
Rua Uberaba sobre a Avenida João Paulo II, conforme previsto neste Edital seus Anexos e no processo licitatório. A
sessão para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial e técnica dar-se-á no dia 15/03/2019 ás
09h00min e abertura dos mesmos às 09h15min. O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no site
www.araxa.mg.gov.br a partir do dia 13/02/2019. Demais informações pelo telefone 34.3691-7022/3691-7145 - 3662.2506.
Araxá-MG, 06/02/19.
Aracely de Paula - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO PARDO DE MINAS/MG
Aviso de Licitação
Processo nº 012/2019
Pregão nº 009/2019
Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios
destinados
a
manutenção do Programa de
Alimentação escolar das escolas da
rede pública municipal de ensino,
com entrega dos envelopes até as
08:00:00 horas do dia 20/02/2019.
Maiores informações pelo telefone
(038) 3824-1356 - ou através do
e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br
ou ainda na sede da Prefeitura
Municipal de Rio Pardo de Minas
06/02/2019
Marcus Vinicius de Almeida Ramos
Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE
JAÍBA/MG
Publicação de resultado de Pregão.
CONTRATO Nº 002/2019. Vigência 31/12/
2019 - Valor de contratação R$ 95.200,00
(Noventa e cinco mil e duzentos reais) Partes interessadas: Câmara Municipal de
Jaíba/MG e Auto Posto Verde Azul Ltda,
CNPJ sob nº 20.794.996/0001-61 - Fund.
Legal: Lei 8666/93 e 10.520/02, PRC 002/
2019 - PREGÃO 001/2019 - Objeto "Aquisição de combustíveis para
abastecimento dos veículos da Câmara
Municipal de Jaíba/MG", - Signatários:
Adonias Felix Sobrinho e Darcy da Silveira
Glória p/ contratado.
Publicação de resultado de Pregão.
CONTRATO Nº 003/2019. Vigência 31/12/
2019 - Valor de contratação R$ 121.550,00
(Cento e vinte e um mil e quinhentos e
cinquenta reais) - Partes interessadas:
Câmara Municipal de Jaíba/MG e Posto
Central de Jaíba, CNPJ sob nº 07.247.546/
0001-90 - Fund. Legal: Lei 8666/93 e
10.520/02, PRC 002/2019 - PREGÃO 001/
2019 - Objeto - "Aquisição de combustíveis
para abastecimento dos veículos da
Câmara Municipal de Jaíba/MG", Signatários: Adonias Felix Sobrinho e
Marcos Fagner Cardoso p/ contratado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO/MG
(EXTRATO DO DECRETO Nº 1.489/2019) – Art. 1º - Fica homologado o
resultado do Concurso Público promovido pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO MANSO - MG e realizado pela empresa EXAME
AUDITORES & CONSULTORES LTDA - EPP, nos termos do Edital nº
01, de 10/08/2018, consoante classificação final dos candidatos anexa,
cuja publicação se deu no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Rio Manso – MG, no dia 28/01/2019 e no endereço eletrônico da
empresa organizadora – www.exameconsultores.com.br, no dia
28/01/2019. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publiquese, registre-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Rio Manso – MG, 05 de fevereiro de 2019.
Adair Dornas dos Santos - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG
Processo 175/2018, Inexigibilidade 20/2018, Credenciamento de Pessoas
Físicas e Jurídicas para prestação de serviço médico plantonista para
atendimento na Unidade de Pronto Atendimento do Município de São Gonçalo
do Rio Abaixo. A Comissão Permanente de Licitação CONVOCA o Sr. JOÃO
PAULO PEREIRA LACERDA para posicionamento num prazo de 48 horas
quanto a disponibilidade de assumir plantões remanescentes, atendendo a
Secretaria Municipal de Saúde.
São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 de fevereiro de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG
A Comissão Permanente de Licitação torna público que fica ANULADO o
Processo Licitatório N.º 155/2018, Concorrência Pública N.º 011/2018 Contratação de empresa de engenharia civil para construção de 30 unidades
habitacionais, em atendimento as necessidades do Setor de Habitação da
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social do município de
São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, com base no Despacho de Anulação de
Licitação em 06/02/2019. O Sr. Prefeito Municipal ratificou a decisão da CPL
em 06/02/2019. S.G.R.A. 06 de fevereiro 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Proc. Licitatório nº. 016/2019, Pregão Presencial nº. 012/2019, Objeto: Contratação de empresa, para prestar
serviços de cópias xerográficas com locação de máquinas e emprego de toner e papel A, conforme
especificações constantes no edital. Credenciamento: 20/02/2019 a partir das 13:00hs, E-mail:
licitagraomogol@hotmail.com ou no SITE da Prefeitura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Proc. Licitatório nº. 017/2019, Pregão Presencial nº. 013/2019, Objeto: aquisição parcelada de areia, cascalho e
pedra mão, para o almoxarifado deste município, conforme especificações constantes no edital. Credenciamento:
20/02/2019 a partir das 14:00hs, E-mail: licitagraomogol@hotmail.com ou no SITE da Prefeitura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Proc. Licitatório nº. 018/2019, Pregão Presencial nº. 014/2019, Objeto: Contratação de empresa para locação de
sonorização, shows musicais, iluminação, palco, Bandas, filmagens e telão profissional, conforme especificações
constantes no edital. Credenciamento: 21/02/2019 a partir das 13:00hs, E-mail: licitagraomogol@hotmail.com ou
no SITE da Prefeitura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Proc. Licitatório nº. 019/2019, Pregão Presencial nº. 015/2019, Objeto: aquisição parcelada de caixa d’água e
tubos PVC de 1ª. Linha, para o almoxarifado deste município, conforme especificações constantes no edital.
Credenciamento: 21/02/2019 a partir das 14:00hs, E-mail: licitagraomogol@hotmail.com ou no SITE da
Prefeitura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Proc. Licitatório nº. 020/2019, Tomada de Preços nº. 004/2019, Objeto: aquisição parcelada de materiais elétricos
diversos, para o almoxarifado deste município, conforme especificações constantes no edital. Credenciamento:
26/02/2019 a partir das 13:00hs, E-mail: licitagraomogol@hotmail.com ou no SITE da Prefeitura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Proc. Licitatório nº. 021/2019, Tomada de Preços nº. 005/2019, Objeto: aquisição parcelada de materiais de
EPI”s, para o almoxarifado deste município, conforme especificações constantes no edital. Credenciamento:
26/02/2019 a partir das 14:00hs, E-mail: licitagraomogol@hotmail.com ou no SITE da Prefeitura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Proc. Licitatório nº. 022/2019, Tomada de Preços nº. 006/2019, Objeto: aquisição parcelada de materiais de
construção diversos, para o almoxarifado deste município, conforme especificações constantes no edital.
Credenciamento: 26/02/2019 a partir das 15:00hs, E-mail: licitagraomogol@hotmail.com ou no SITE da
Prefeitura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Proc. Licitatório nº. 023/2019, Tomada de Preços nº. 007/2019, Objeto: aquisição parcelada de materiais
esportivos diversos, para este município, conforme especificações constantes no edital. Credenciamento:
27/02/2019 a partir das 13:00hs, E-mail: licitagraomogol@hotmail.com ou no SITE da Prefeitura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Proc. Licitatório nº. 024/2019, Tomada de Preços nº. 008/2019, Objeto: aquisição parcelada de materiais de
expediente, didático e papelaria diversos para este município, conforme especificações constantes no edital.
Credenciamento: 27/02/2019 a partir das 14:00hs, E-mail: licitagraomogol@hotmail.com ou no SITE da
Prefeitura.

