
 44 – quinTa-feira, 15 de março de 2018 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DELFim morEirA-

extrato dos contratos 017 e 018/2018
A Prefeitura Municipal de Delfim Moreira - MG torna pública, o extrato 
dos contratos do Processo n° 17/2018 e edital 12/2018, Inexigibilidade 
n° 003/2018, Credenciamento 01/2018 cujo objeto e Credenciamento 
de profissionais para prestação de serviços especializados de fisiotera-
pia ambulatorial, clínica e domiciliar conforme tabela preço referencial, 
pelo período de 12 (doze) meses, de caráter contínuo, para atendimento 
no serviço público de saúde do Município de Delfim Moreira. Creden-
ciados: dam Costa Fisioterapia ss ltda-Me e Gilson roberto dos san-
tos . Vigência: 07/03/2018 a 07/03/2019 .

3 cm -14 1071657 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL

DE DioGo DE VASCoNCELoS/mG
aviso de licitação - Torna público a quantos possam interessar que 
fará realizar, o Procedimento Pl 012/2018 - TP 001/2018 . objeto: Con-
tratação de empresa para realização de pavimentação e drenagem da 
rua Padre Cupertino e Bairro Nova diogo no Município de diogo de 
Vasconcelos . abertura: 30/03/2018 às 07h10m . o edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço situado a rua Padre 
arlindo Vieira, 03, Centro, neste município . Tel . 3886-1284 . Cassio 
José de oliveira - Presidente da CPl

3 cm -14 1072041 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

DiViNoLÂNDiA DE miNAS – mG:
 torna público a revogação do procedimento licitatório – Pregão Pre-
sencial N° . 006/2018 - Tipo: Menor Preço por Item – Processo admi-
nistrativo N .º 012/2018, objeto: registro de preço paraPalco, som e 
Iluminação para festas . divinolândia de Minas – MG, 14 de março de 
2018, rodrigo Magalhães Coelho – Prefeito Municipal

2 cm -14 1072094 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViNoLÂNDiA DE miNAS –
 MG: Processo administrativo N .º 023/2018 - Chamada Publica 001- 
Tipo: Menor Preço Por Item - daTa: 10/04/2018 08h30min - local 
de realização: rua Monsenhor ayala, nº 37, Centro, divinolândia 
de Minas/MG . objeto: aquisição Parcelada de Gêneros alimentícios 
paraalimentação escolar através daagricultura Familiar . Contato: (33) 
3414-1639, licitacaodivinolandia@yahoo .com .br - divinolândia de 
Minas – MG, 14 de março de 2018, rodrigo Magalhães Coelho – Pre-
feito Municipal .

2 cm -14 1071932 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViNÓPoLiS – 

Aviso abertura de Licitação. Processo Licitatório nº. 276/2017, Con-
corrência Pública nº . 001/2017, tipo menor preço, Constitui objeto 
desta licitação a permissão de outorga onerosa para a exploração do 
serviço público de Transporte Individual de Passageiros por Motoci-
cleta - Moto táxi no Município de Divinópolis-MG, no total máximo de 
80 (oitenta) veículos (motocicletas) .a abertura dos envelopes dar-se-á 
no dia 08 de Maio de 2018 às 13:00 horas . Na sala de licitações desta 
Prefeitura .o edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
de segunda a sexta-feira, de 12:00h às 17:30h, na av . Paraná nº .2 .777 – 
3º andar, sala 313, Jardim Belvedere, CeP 35 .501-170, Município de 
Divinópolis. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo sitewww .divinopolis .mg .gov .br, informações e esclare-
cimento pelo telefone (37) 3229-8127 / 3229-8128. Divinópolis, 14 de 
Março de 2018 . lucas Gustavo resende . Presidente da Comissão espe-
cial de licitação . 

4 cm -14 1072007 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DiViSA NoVA/mG -

 extrato do 2° aditivo ao Contrato administrativo n°00137/2017 - Pro-
cesso n°00041/2017 - Tomada de Preço 00001/2017 – Contratante: Pre-
feitura Municipal de divisa Nova/MG . Contratada: Inovar engenharia 
e Pavimentação ltda -Me . objeto: recapeamento asfáltico - manuten-
ção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Valor: 23.899,19 
(vinte e três mil oitocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos) . 
data da assinatura: 09/03/2018 . Fundamento legal: art . 65, II, d, da lei 
8666/93 . elias Tassoti - Prefeito Municipal .

2 cm -14 1071890 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE Dom JoAQuim/mG,

 torna público que realizará processo licitatório sob n° 26/2018, na 
modalidade pregão presencial n° 17/2018, do tipo menor preço global, 
que tem como objeto “contratação de prestação de serviços de enge-
nharia ambiental para atender as necessidades da secretaria Munici-
pal de desenvolvimento econômico e Meio ambiente” . a reunião 
acontecerá dia 27/03/2018 às 13:00h, na sede desta prefeitura . o edital 
poderá ser adquirido no site http://domjoaquim .mg .gov .br/home/licita-
coes/pregoes/2018-2/, ou solicitado pelo email licitacao@domjoaquim .
mg .gov .br . outras informações pelo telefone 31-3866-1212 . Glaciula 
Ivanice Pereira - Pregoeira

3 cm -14 1072088 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ENTrE rioS DE miNAS (mG) 
- aVIso de lICITaçÃo - CHaMada PÚBlICa Nº 001/2018 . a 
Prefeitura Municipal de entre rios de Minas, torna público, para ciên-
cia dos interessados, que se acha aberta a Chamada Pública nº 001/2018 
- Processo Licitatório nº 028/2018 - Dispensa nº 016/2018. OBJETO: 
aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura Familiar e do 
empreendedor Familiar rural, para atendimento ao Programa Nacional 
de alimentação escolar - PNae e atendimento a outros departamentos 
e setores da administração Municipal . a abertura do certame está pre-
vista para o dia 10 de abril de 2018, às 10:00 horas, na sala de reuniões 
da Comissão de licitações da Prefeitura Municipal de entre rios de 
Minas, situada na rua Monsenhor leão, nº 110 - Centro, em entre rios 
de Minas (MG) . o edital completo poderá ser obtido no link “licita-
ções”, sub-link “licitações 2018”, do sítio eletrônico www .entrerios-
deminas .mg .gov .br ou no setor de licitações da Prefeitura Municipal 
de entre rios de Minas (MG) . Maiores informações poderão ser obti-
das pelo telefone (31) 3751-2747 ou junto à Comissão Permanente de 
licitações, instalada na sede da Prefeitura Municipal de entre rios de 
Minas, na rua Monsenhor leão, nº 110 - Centro, de segunda a sexta 
feira, exceto feriados, de 8 às 12 e de 13 às 17 horas . entre rios de 
Minas, 14 de março de 2018 . JosÉ WalTer reseNde aGuIar - 
PreFeITo MuNICIPal .

5 cm -14 1071788 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ENTrE rioS DE miNAS (mG)
 - aVIso de lICITaçÃo - leIlÃo PÚBlICo Nº 001/2018 . a Pre-
feitura Municipal de entre rios de Minas, torna público, a abertura 
do Processo Licitatório n.º 030/2018, na modalidade Leilão Público n.º 
001/2018 . objeto: Venda de Materiais recicláveis oriundos da usina 
de Triagem e Compostagem de lixo do Município de entre rios de 
Minas (MG) . Valor total avaliado: r$ 12 .542,27 (doze mil quinhentos e 
quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) . o leilão está previsto para 
as 10:00 horas do dia 02 de abril de 2018, no Pátio da usina de Triagem 
e Compostagem de lixo, à estrada da Ponte Funda, Bairro sassafrás, 
em entre rios de Minas (MG), a 01 km da sede do Município . o edital 
poderá ser obtido no setor de licitações da Prefeitura Municipal, à rua 
Monsenhor leão, n .º 110 - Centro, em entre rios de Minas (MG) ou no 
link “licitações”, sub link “licitações 2018” do sitio eletrônico: www .
entreriosdeminas .mg .gov .br Maiores informações pelo telefone (31) 
3751-2747 . entre rios de Minas, 14 de março de 2018 . JosÉ Wal-
Ter reseNde aGuIar - PreFeITo MuNICIPal .

4 cm -14 1071789 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

eXTraTo de aTa de reGIsTro de Preço:
aTa Nº 014/18 . origem: Pe064/17 . Partes: Município de esmeraldas/
MG e sempra Pavimentação ltda - ePP . objeto: registrar preços para 
futura contratação de empresa especializada para a execução de servi-
ços de recuperação do pavimento asfáltico através da operação Tapa 
buracos (oTB), compreendendo os serviços de recuperação de base, 
imprimação, pintura de ligação e aplicação de massa asfáltica (CBuQ), 
inclusive fornecimento e transporte dos materiais necessários . Valor: 
r$ 679 .922,00 . Vigência: 12 meses a partir da assinatura . assinatura: 
21/02/2018 . aTa Nº 019/18 . origem: Pe058/17 . Partes: Município de 
esmeraldas/MG e Jaci de oliveira - Me . objeto: registrar preços para 
futura e eventual aquisição de produtos de padaria e confeitaria . Valor: 
r$ 766 .906,60 . Vigência: 12 meses a partir da assinatura . assinatura: 
26/02/2018 .aTa Nº 020/18 . origem: Pe058/17 . Partes: Município de 
esmeraldas/MG e Patrícia diniz Braga Gonçalvez - Me . objeto: regis-
trar preços para futura e eventual aquisição de produtos de padaria e 
confeitaria . Valor: r$ 96 .478,00 . Vigência: 12 meses a partir da assina-
tura . assinatura: 26/02/2018 .

eXTraTo de CoNTraTo
CoNTraTo Nº 016/2018 . Partes: Município de esmeraldas e lancer 
soluções em Informática ltda ePP; objeto: Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço de licença de uso do sistema 
informatizado legislador executivo com base Windows, manutenção 
mensal, treinamento e consultoria . Valor: r$ 25 .850,00 . dotação orça-

mentária: 04 .122 .2002 .1007 .3 .3 .90 .39 .00 - 100 . Vigência: 12 meses a 
partir da assinatura . assinatura: 26/02/2018 .
CoNTraTo Nº 018/2018 . Partes: Município de esmeraldas e Medi-
cal Center ltda - Me; objeto: Contratação de empresa para elaboração 
de Programa de Prevenção de riscos ambientais (PPra/ Nr Nº 09) 
com emissão de laudo Técnico de Condições ambientais de Trabalho 
(lTCaT/ Nr Nº 15) o Programa de Controle Médico e saúde ocupa-
cional (PCMso/ Nr Nº 07) . Valor: r$ 28 .000,00 . dotação orçamen-
tária: 04 .122 .0002 .1007 .3 .3 .90 .39 .00 - 100 . Vigência: 12 meses a partir 
da assinatura . assinatura: 06/03/2018 .

8 cm -14 1071966 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

aTo de HoMoloGaçÃo de lICITaçÃo:
PreGÃo eleTroNICo Nº 051/17 . Promover registro de Preço 
consignado em ata para futura e eventual aquisição de materiais de 
esterilização para atender ás demandas do Hospital Municipal 25 de 
Maio . Vencedor: sanimed Produtos Hospitalares ltda lote 01 Valor r$ 
31 .500,00; Biovalic Comércio de equipamentos Médicos ltda lote 02 
valo r$ 70 .200,00; Previx Produtos para saúde ltda Me lote 03 Valor 
r$ 68 .140,00 . 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 05/02/2018 .

3 cm -14 1071992 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS

decretos de exoneração
exonera servidores do cargo de provimento efetivo que abaixo men-
ciona . o Prefeito Municipal de esmeraldas, estado de Minas Gerais no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na lei Muni-
cipal nº 2067/2007, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e salá-
rios dos servidores do Município de esmeraldas, deCreTa: art . 1º 
- Ficam exonerados, os servidores abaixo descritos, do quadro efetivo 
deste Município:

decreto Nome Cargo a partir de

074 Bruna alves da 
silva Técnico de enfermagem 26/01/18

075 Juliane de Fátima 
Pinto auxiliar de serviços II 26/01/18

075 Michelle emília 
alkmim santos auxiliar de serviços II 26/01/18

075 almelina dos 
santos Nogueira auxiliar de serviços II 26/01/18

075 silvania Fonseca 
Passos auxiliar de serviços II 26/01/18

075 Pármenas de oli-
veira silva assistente administrativo 26/01/18

art .2º - revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação . esmeraldas, 14 de março de 2018 . 
Márcio antônio Belém - Prefeito Municipal

6 cm -14 1071662 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS

decretos de Nomeação
Nomeia servidores para o cargo de provimento efetivo do Quadro de 
servidores Públicos do Município de esmeraldas e dá outras providên-
cias . o Prefeito de esmeraldas/MG, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o artigo 120, VI e XIII da lei orgânica Municipal, 
considerando o disposto na lei Municipal nº 2067/07, que institui o 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores (PCCV) de 
esmeraldas, considerando os editais nº 001/2013 e 001/2016 e, ainda 
a homologação do Concurso para fins de Efetivação, resolve: Art. 1º - 
Ficam nomeados, os servidores abaixo descritos para os cargos de pro-
vimento efetivo do Quadro de servidores Públicos de esmeraldas:

decreto servidor Cargo
076/18 Maria eduarda santos amaro Técnico de enfermagem
077/18 liceia Medina de souza Pontes auxiliar de serviços II

077/18 Cássia Valdecy Ferreira de 
Medeiros auxiliar de serviços II

077/18 Mauro sérgio Barbosa de 
souza auxiliar de serviços II

077/18 Fabiano Carlos Pinto auxiliar de serviços II

077/18 luiza stefani Moreira Teixeira 
da silva assistente administrativo

art .2º - os nomeados deverão tomar posse e investidura nos cargos no 
prazo de 30 (trinta) dias . Caso não ocorra, consideram-se desistentes . 
art .3º - revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação . esmeraldas, 14 de março de 2018 . 
Márcio antônio Belém - Prefeito Municipal

7 cm -14 1071656 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG

eXTraTo de aTa de reGIsTro de Preço:
aTa Nº 0010/18 . origem: Pe051/17 . Partes: Município de esmeraldas/
MG e Biovalic Comércio de equipamentos Médicos ltda - Me . objeto: 
Promover registro de Preço, consignado em ata, para futura e eventual 
aquisição de material de esterilização para atender a demanda do Hos-
pital Municipal 25 de Maio . Valor Total registrado: r$ 70 .200,00 - 
aTa Nº 0011/18 origem: Pe051/17 . Partes: Município de esmeraldas/
MG e Previx Produtos para saúde ltda Me . objeto: Promover registro 
de Preço, consignado em ata, para futura e eventual aquisição de mate-
rial de esterilização para atender a demanda do Hospital Municipal 25 
de Maio - aTa Nº 0012/18 origem: Pe051/17 . Partes: Município de 
esmeraldas/MG e sanimed produtos Hospitalares ltda . objeto: Pro-
mover registro de Preço, consignado em ata, para futura e eventual 
aquisição de material de esterilização para atender a demanda do Hos-
pital Municipal 25 de Maio . Valor Total registrado: r$ 31 .500,00  . 
Vigências: 12 meses a partir da assinatura . assinaturas: 09/02/2018 .

4 cm -14 1071993 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE EXTrEmA – mG 

- ProCesso lICITaTÓrIo – Nº 035/2018 – TerMo de HoMo-
loGaçÃo . o Município de extrema, através do ordenador de des-
pesas, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 035/2018, 
Tomada de Preços nº 005/2018, referente à contratação de empresa 
para fornecimento de materiais e mão de obra para execução de muros 
de fechamento e estruturas de concreto . levando em consideração a 
adjudicação do certame e a ata do dia 06/03/2018, declaro e homo-
logo a empresa Constem – Comércio Construções e serviços ltda Me . 
vencedora do certame pelo valor global de r$ 49 .909,46 (quarenta e 
nove mil novecentos e nove reaie e quarenta e seis centavos) . Maiores 
informações, através do site: www .extrema .mg .gov .br . extrema, 14 de 
março de 2018 .

3 cm -14 1071796 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FAmA - mG 

torna pública a ratificação do processo licitatório 00023/2018 – Dis-
pensa 00005/2018 – tendo como objeto a locação de sistema completo 
de som para as festividades do aniversário do Município de Fama - 
MG. Data: da ratificação: 12 de março de 2018. Fornecedor: Visão 
Única Banda show ltda – Me - Valor: r$ 7 .400,00
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG torna pública a ratifica-
ção do processo licitatório 00024/2018 – Dispensa 00006/2018 – tendo 
como objeto a locação de palco para as festividades do aniversário do 
Município de Fama - MG. Data da ratificação: 13 de março de 2018. 
Fornecedor: estrutura de ouro locação e Montagem para eventos ltda 
- Me Valor: r$ 3 .500,00
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG torna pública a ratifi-
cação do processo licitatório 00022/2018 – Inexigibilidade 00004/2018 
– tendo como objeto a apresentação artística para execução completa 
de show do artista sander oliveira Marcelino no dia 18 de março no 
Aniversário do Município de Fama - MG. Data: da ratificação: 12 de 
março de 2018 . Fornecedor: saNder olIVeIra MarCelINo-Me 
Valor: r$ 3 .000,00
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG torna pública a ratifi-
cação do processo licitatório 00025/2018 – Inexigibilidade 00005/2018 
– tendo como objeto a apresentação artística para execução completa 
de show com a banda João do Carro e Boiadeiro no dia 17 de março 
no Aniversário do Município de Fama - MG. Data: da ratificação: 12 
de março de 2018 . Fornecedor: Joao BaTIsTa BeNedeTT - Valor: 
r$ 1200,00

6 cm -14 1072095 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FELiCio DoS SANToS-mG, 

torna público o Proc . n° 026/2018 adesão n° 002/2018 adesão a ata de 
registro de Preços nº 138/2017, oriunda do Pregão nº 48/2017 – Pro-
cesso Licitatório 78/2017, da Prefeitura Mun. de Senador Modestino 
Gonçalves/MG, que tem por objeto a futura e eventual aquisição de 
medicamentos por maior desconto percentual sobre a tabela CMed/
aNVIsa, para atender as necessidades da secretaria Mun . de saúde . 
Inf .: Tel:38 3523-1281 ou e-mail: licita@feliciodossantos .mg .gov .br 
ricardo rocha – Prefeito .

2 cm -14 1072093 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FLorESTAL/mG
 - Pl 014/2018, Pregão 007/2018 – extrato de Homologação: objeto: 
adesão à arP Pregão 040/2017 do município de são José da Varginha/
MG . Vencedores: Bamaq s/a Bandeirantes Máquinas e equipamentos, 
valor estimado r$ 285 .000,00 . Florestal 08/02/2018 . otoni alves oli-
veira Melo – Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de FloresTal/MG - Pl 014/2018, 
Pregão 007/2018 extrato de Contrato . Contratada: Bamaq s/a Ban-
deirantes Máquinas e equipamentos, valor estimado r$ 285 .000,00 . 
objeto: adesão à arP Pregão 040/2017 do município de são José 
da Varginha/MG . Vigência: 31/12/2018 . Florestal 08/02/2018 . otoni 
alves oliveira Melo – Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de FloresTal/MG - Pl 005/2018, 
Pregão 003/2018 – arP 001/2018 . extrato de Homologação . objeto: 
aquisição de equipamentos médicos hospitalares para atendimento 
das necessidades da secretaria Municipal de saúde, conforme emen-
das Parlamentares: 13689 .284000/1150-02; 13689 .284000/1160-08, 
e 13689 .284000/1160-07 . Vencedores: aTuaNTe CoMerCIal 
lTda . Me . Itens: 08 a 10, 12, 17, 18, 23, 32 a 35, 47, 50, 51 . Valor: r$ 
36 .821,00 . CIrurGICa alBINos eIrelI ePP . Item 21 . Valor: r$ 
5 .190,00 . daNIel MoNTeIro de FreITas eIrelI ePP . Itens 03, 
16, 20, 29 e 36 . Valor: r$ 23 .820,00 . HealTH saNTa luZIa lTda 
ePP . Itens 13 a 15, 22, 25, 27, 31, 37, 38, 41 a 43, 46 e 49 . Valor: r$ 
48 .429,40 . K .C .r .s CoMerCIo de eQuIPaMeNTos eIrelI ePP . 
Itens 01 e 02 . Valor: r$ 4 .190,00 . lICITaPaTos CoMerCIo e ser-
VIços lTda . Me . Itens 04 a 07, 11, 19, 24, 26, 28, 30, 39, 40, 44, 45 
e 48 . Valor: r$ 51 .934,06 . Florestal 21/02/2018 . otoni alves oliveira 
Melo – Prefeito Municipal .

PreFeITura MuNICIPal de FloresTal/MG - Pl 005/2018, 
Pregão 003/2018 – arP 001/2018 . extrato de Contrato: aTuaNTe 
CoMerCIal lTda . Me . Itens: 08 a 10, 12, 17, 18, 23, 32 a 35, 47, 
50, 51 . Valor: r$ 36 .821,00 . CIrurGICa alBINos eIrelI ePP . 
Item 21 . Valor: r$ 5 .190,00 . daNIel MoNTeIro de FreITas 
eIrelI ePP . Itens 03, 16, 20, 29 e 36 . Valor: r$ 23 .820,00 . HealTH 
saNTa luZIa lTda ePP . Itens 13 a 15, 22, 25, 27, 31, 37, 38, 41 a 
43, 46 e 49 . Valor: r$ 48 .429,40 . K .C .r .s CoMerCIo de eQuI-
PaMeNTos eIrelI ePP . Itens 01 e 02 . Valor: r$ 4 .190,00 . lICI-
TaPaTos CoMerCIo e serVIços lTda . Me . Itens 04 a 07, 11, 
19, 24, 26, 28, 30, 39, 40, 44, 45 e 48 . Valor: r$ 51 .934,06 . objeto: 
aquisição de equipamentos médicos hospitalares para atendimento 
das necessidades da secretaria Municipal de saúde, conforme emen-
das Parlamentares: 13689 .284000/1150-02; 13689 .284000/1160-08, e 
13689 .284000/1160-07 . Vigência: 21/02/2019 . Florestal 21/02/2018 . 
otoni alves oliveira Melo – Prefeito Municipal .

10 cm -14 1071779 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FruTAL

PreGÃo PreseNCIal Por reGIsTro de Preço Nº 033/2018 
- o departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG 
torna pública a abertura do PreGÃo PreseNCIal Por reGIs-
Tro de Preço – aquisição de material de artesanato para atender 
as necessidades da secretaria Municipal de Promoção Humana . a aber-
tura dos envelopes será dia 05 de abril de 2018 às 09h30min na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, localizada à Praça 
dr . França nº 100 . o edital referente a este Pregão pode ser solicitado 
pelo email: licitacao@frutal .mg .gov .br . Claudio Martins Mendes-Pre-
sidente da CPl

3 cm -14 1071641 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FruTAL

 – desPaCHo de HoMoloGaçÃo e raTIFICaçÃo – ToMada 
de Preços N .º 001/18 – ProCesso N .º 084/2018 . Considerando 
que o presente processo encontra-se de conformidade com a legislação 
pertinente (lei n .º 8 .666/93) e, com arrimo na decisão da CPl, HoMo-
loGo os resultados da presente licitação e adJudICo seu objeto em 
favor da empresa CoNsTruTora NÓBreGa PIMeNTa lTda, 
CNPJ n .º 19 .942 .283/0001-19, vencedora para esta licitação no valor 
global de r$ 208 .920,64 (duzentos e oito mil, novecentos e vinte reais e 
sessenta e quatro centavos), referente à contratação de empresa especia-
lizada em engenharia civil para a execução da obra de pavimentação em 
CBUQ de vias públicas na Rua Salvador, Rua Maceió e Rua Porto Ale-
gre, no Bairro Jardim Brasil, em Frutal/MG, de acordo com a Planilha 
orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Memorial descritivo, e 
na conformidade dos anexos deste edital . Globalizando o certame desta 
licitação em r$ 208 .920,64 (duzentos e oito mil, novecentos e vinte 
reais e sessenta e quatro centavos). Após cumpridas as formalidades 
de praxe, publique-se e cumpra-se . Prefeitura Municipal de Frutal . em 
08 de março de 2018 . MarIa CeCIlIa MarCHI BorGes – Pre-
feita Municipal .

5 cm -13 1071196 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GLAuCiLÂNDiA-mG,

 processo licitatório 020/2018, pregão presencial 012/2018, tipo menor 
preço por item, objeto: registro de preços para futura e eventual con-
tratação de Me, ePP ou MeI, para aquisição de pneus, camaras, e ser-
viços de alinhamento, balanceamento e vulcanização, data 30/03/2018 
09:00 horas, edital será obtido na sala de licitação da PMG e ou 
email:licitacaoglaucilandia@yahoo .com .br, site:www .glaucilandia .
mg .gov .br

2 cm -14 1071666 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GLAuCiLÂNDiA-mG

processo licitatório 019/2018, pregão presencial 011/2018, tipo menor 
preço por item, objeto: registro de preços para contratação de Me, ePP 
ou MeI para aquisição de medicamentos injetáveis, data 28/03/2018 
09:00 horas, edital será obtido na sala de licitação da PMG e ou 
email:licitacaoglaucilandia@yahoo .com .br, site:www .glaucilandia .
mg .gov .br

2 cm -14 1071665 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GoiABEirA - mG

– Aviso de retificação de numero de processo de licitação – Pro-
cesso 25/2018 – onde se lê Pregão nº . 021/2018, passará a lê Pregão 
019/2018 . Informações pelo telefone: (0xx33) 3262-1113 . Goiabeira/
MG, 13.03.2018. Luciléia Lourenço Rodrigues - Pregoeira Oficial.

PreFeITura MuNICIPal de GoIaBeIra - MG – aviso de reti-
ficação de numero de processo de licitação – Processo 26/2018 – onde 
se lê Pregão nº . 022/2018, passará a ler Pregão 020/2018 . Informações 
pelo telefone: (0xx33) 3262-1113 . Goiabeira/MG, 13 .03 .2018 . luciléia 
Lourenço Rodrigues - Pregoeira Oficial
 .
PreFeITura MuNICIPal de GoIaBeIra - MG – aviso de lici-
tação - Processo 24/2018 – Tomada de Preços nº . 01/2018 - . o Muni-
cípio de Goiabeira/MG torna pública a abertura da Tomada de Preços, 
tipo Menor Preço por Valor Total n° . 001/2018 . objeto: Contratação 
de empresa especializada em engenharia civil, para executar obras de 
pavimentação de ruas com calçamento em blocos de cimento inter-
travados, da rua Vicente Garcia, Joaquim Vitalino davico e parte da 
rua avenida dos Ipes, pertencente a sede do município de Goiabeira, 
que será realizada através do sICoNV, tendo seu numero de contrato 
1041238-96 – convenio 846262 . sessão de recebimento de propostas 
e Julgamento: 03/04/2018 às 10:00 horas . Informações pelo telefone: 
(0xx33) 3262-1113 . Goiabeira/MG, 13 .03 .2018 . luciléia lourenço 
Rodrigues - Pregoeira Oficial.

6 cm -13 1071550 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GouVEiA, 

torna público a Homologação Processo seletivo da Prefeitura Munici-
pal de Gouveia/MG – edital nº 01/2018 . o Prefeito, no uso de suas atri-
buições, homologa o resultado Final do Processo seletivo no site abso-
lutorh .listaeditais .com .br em 14/03/2018, através do decreto nº 011 de 
14/03/2018, para que produza os seus efeitos legais .

2 cm -14 1071957 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 015/2018

 aviso de licitação – o Município de Governador Valada-
res torna público o aviso de licitaçãoPregão Presencial Nº 
015/2018,PaC000037/2018,”Menor Preço Por Item - Pregão”referente 
àregistro de Preço para eventual aquisição materiais de Higiene e lim-
peza . 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 sitehttp://www .
valadares .mg .gov .br-data do Pregão: 03 de abril de 2018 .Horário limite 
para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão:14:00 . 
Governador Valadares, 14 de março de 2018 .Marcos antônio dias 
sampaio - secretário Municipal de administração .

3 cm -14 1071933 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 110/2017

aviso de Homologação – o Município de Governador Valadares Torna 
Pública a Homologação do Pregão Presencial nº 110/2017 - PaC 
000354/2017 - registro de Preço para aquisição de materiais de escri-
tório para o Hospital Municipal De Governador Valadares (HMGV). 
em decorrência do exposto no processo de licitação a mim apresen-
tado, homologo o seu objeto a licitante (Papelaria americana ltda nos 
lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 no valor total de r$ 108 .882,50) Valor 
Total da licitação r$ 108 .882,50 (cento e oito mil oitocentos e oitenta 
e dois reais e cinquenta centavos) . Governador Valadares, 13 de março 
de 2018 . Marcos antônio dias sampaio - secretário Municipal de 
administração .

3 cm -14 1071938 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES – mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 033/2018

aviso de licitação – Processo Nº 000095/2018 . o Município de Gover-
nador Valadares/MG, através da secretaria Municipal de saúde, torna 
público a abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
033/2018 . objeto: registro de preço para eventual aquisição de peças 
e equipamentos para manutenção preventiva, corretiva e moderniza-
ção de mobiliário do parque semafórico do Município de Governador 
Valadares . Tipo de Julgamento: Menor Preço Por Item - Pregão . aber-
tura da sessão: 04 de abril de 2018 . Horário: 14:00 . local: secreta-
ria Municipal de administração, rua Marechal Floriano, 905, Centro 
- CeP 35010140 - Governador Valadares/MG . o edital e seus anexos 
estão disponíveis no local especificado, bem como no endereço eletrô-
nico http://transparencia .valadares .mg .gov .br/licitacoes . Governador 
Valadares/MG, 14 de março de 2018 . Marcos antônio dias sampaio 
- secretário Municipal de administração .

4 cm -14 1071936 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

GoVErNADor VALADArES – mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 140/2017

aviso de Homologação – o Município de Governador Valadares Torna 
Pública a Homologação Final do Pregão Presencial 140/2017 - PaC 
654/2017 - aquisição de perecíveis (carnes), para alimentação dos alu-
nos das escolas, creches e entidades cadastradas no Programa Nacional 
de alimentação escolar para o ano letivo de 2018 . em decorrência do 
exposto no processo de licitação a mim apresentado, homologo o seu 
objeto a licitante (adriana angela Colodeti Me nos lotes 2, 4, 6 e 8 
no valor total de R$ 298.889,38, FRIOLI Frigorífico Oliveira Ltda nos 
lotes 1, 3 e 7 no valor total de r$ 1 .775 .017,36 e GN alimentos ltda 
no lote 5 no valor total de r$ 1 .060 .474,40) Valor Total da licitação 
r$ 3 .134 .381,14 (três milhões cento e trinta e quatro mil trezentos e 
oitenta e um reais e quatorze centavos) . Governador Valadares, 14 de 
março de 2018 . Marcos antônio dias sampaio - secretário Municipal 
de administração .

4 cm -14 1071940 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArArá

 - Modalidade de Pregão Presencial n° 006/2018 . o Município de Gua-
rará, na forma da lei, faz saber, que a partir das 09:00h do dia 28 de 
março de 2018, na Prefeitura Municipal na sala da comissão de lici-
tação, será realizada licitação para contratação de interessados para o 
fornecimento de CBuQ, aGreGados, MaTerIal BeTuMINoso 
e eMulsÃo asFÁlTICa, tipo Menor Preço por Item, pelo sistema 
de registro de Preço conforme consta no edital que se encontra a dis-
posição de todos os interessados na Prefeitura Municipal, onde poderão 
obtê-lo . Para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o pre-
sente que será afixado no lugar de costume, publicando-se na forma da 
lei . Guarará, 14 de março de 2018 .

3 cm -14 1071977 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArArá

 - Modalidade de Pregão Presencial n° 007/2018 . o Município de Gua-
rará, na forma da lei, faz saber, que a partir das 13:00h do dia 28 de 
março de 2018, na Prefeitura Municipal na sala da comissão de lici-
tação, será realizada licitação para contratação de interessados para o 
fornecimento de contratação de empresa especializada em telecomu-
nicações que possuam outorga da anatel, para prestação de serviço de 
telefonia móvel pessoal-SMP, tipo Menor Preço por Item, conforme 
consta no edital que se encontra a disposição de todos os interessados 
na Prefeitura Municipal, onde poderão obtê-lo . Para conhecimento de 
todos os interessados, expediu-se o presente que será afixado no lugar 
de costume, publicando-se na forma da lei . Guarará, 14 de março de 
2018 . 

3 cm -14 1071990 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuArDA-mor/mG

ESTADo DE miNAS GErAiS
 CoNCurso PÚBlICo Para ProVIMeNTo de CarGos 
do MuNICÍPIo de Guarda-Mor - edITal Nº . 01/2018 .

 PreFeITura MuNICIPal de Guarda-Mor-MG -eXTraTo 
do edITal de CoNCurso PuBlICo 01/2018 . o MuNICÍPIo de 
Guarda-Mor, nos termos do art . 37, inciso II da Constituição Fede-
ral atravésdoInstituto de educação e desenvolvimento social Nosso 
rumo,em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, 
vem dar publicidade ao edital deConcurso Público01/2018destinado 
ao provimento de vagas existentes para os cargos descritos na Tabela 
I, especificada no Capítulo 1. Do Concurso Público, regido pela Lei 
orgânicaMunicipal nº 07 de 21 de novembro de 2000, e suas altera-
ções e subsidiariamente pela legislação federal que regulamenta as pro-
fissões, normas e decretos municipais.DA INSCRIÇÃO: As inscrições 
para o Concurso serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descri-
tas no edital 01/2018, eserão realizadas viaInternet, no endereço ele-
trônicowww .nossorumo .org .br,iniciando-se no dia 21 de maio às 10h 
e encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59 do dia 29 de junho de 
2018, observado o horário de Brasília . das ProVas:o presente con-
curso abrange prova objetiva (eliminatória classificatória) prova prática 
(eliminatória Classificatória) Prova de títulos (classificatória). A Prova 
objetiva está prevista para odia 19/08/2018 .das VaGas: Para cargos 
de ensino fundamental incompleto são previstas 89 vagas, para cargos 
de ensino fundamental completo são previstas 01 vaga, para cargos de 
ensino médio completo são previstas 33 vagas, para cargos de ensino 
técnico são previstas 14 vagas, para os cargos de nível superior são 
previstas 68 vagas . Informações complementares quanto aos requisi-
tos para inscrição, seu processamento, provas, recursos, classificação 
e outras estão estabelecidas no edital completo fixado no quadro de 
publicações da Prefeitura Municipal de Guarda-Mor/MG e da Câmara 
Municipal de Guarda-Mor,bem como nos endereços eletrônicos: www .
guardamor .mg .gov .br ewww .nossorumo .org .bra partir dodia 14 de 
março de 2018 .as inscrições de que tratam o edital implicará por parte 
do candidato no seu compromisso tácito de aceitar as condições de sua 
realização e as instruções contidas tais como se acham no inteiro teor do 
edital, no regulamento dos concursos públicos, na legislação municipal 
específica. Guarda-Mor, 14 de março de 2018.Lucia Aparecida Oliveira 
rodrigues,Presidente da Comissão de acompanhamento, Fiscalização 
e avaliação do Concurso . 

9 cm -14 1071918 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBErTioGA/mG. 

aviso licitação . Proc . 020/18 - PP 014/18 . objeto: Contratação de 
empresa especializada em MoNTaGeM de PalCo, soM e IluMI-
NaçÃo No eNCoNTro de JIPeIros . data de abertura: 02/04/18 . 
Horário às 09:00 horas . lei 10 .520 . Informações, fone (32) 3347-1209 . 
www .ibertioga .mg .gov .br . alex Jose de Paula - Pregoeiro .

2 cm -14 1072048 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiAÍ-mG

torna público o P . nº 06/18 P .P nº 06/18 objeto: serviços de Hospe-
dagens e refeições em Ibiaí-Mg .sessão: 27/03/18 às 14:00 hs . edital: 
Prefeitura ou por e-mail:setordelicitacao .ibiai@hotmail .com . Ibiaí, 
13/03/18 . elaine Fernandes-Pregoeira .

1 cm -14 1071642 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiAÍ-mG

 torna público o P . nº 007/18 P .P nº 07/18, srP . objeto: aquisição de 
Motobomba e outros . sessão: 02/04/18 às 14:00 hs . edital: sede da pre-
feitura ou solicitados por e-mail: setordelicitacao .ibiai@hotmail .com 
Ibiaí-mg, 14/03/18 . elaine Fernandes . Pregoeira .

1 cm -14 1071920 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiAÍ-mG

torna pública a raTIFICaçÃo da Inexigibilidade nº 02/18, P . nº 
017/2018 . objeto: Contratação da Banda Musical Mastruz com 
leite para apresentação de show no dia 09 de junho . Valor Global: 
r$ 80 .000,00 (oitenta mil reais) . Fundamento no art . 25, III da lei 
8666/93 . Ibiaí/MG, 13/03/18 . larravardierie Batista Cordeiro-Prefeito 
Municipal

2 cm -13 1071413 - 1

MAQ. 03
Realce


