
 10 – Terça-feira, 22 de seTembro de 2020 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mEDiNA/mG

PreGÃo PreseNCIal Nº 019/2020
rua sete de setembro, 22, Centro - CNPJ: 18 .414 .607/0001-83 - 
FoNe: (33) 3753-1721 - e-mail: licitacao@medina .mg .gov .br - 
ProCesso Nº 071/2020 - PreGÃo PreseNCIal Nº 019/2020 
- obJeTo: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais de construção em geral, para atender as necessidades do 
município . abertura dia 02/10/2020 às 8h00min . Paulo Henrique 
moreira Camargo - Pregoeiro .

2 cm -21 1400217 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CASCALHo riCo/mG
edITal Nº 01/2020 

- a Prefeitura municipal de Cascalho rico/mG no uso de suas atri-
buições legais torna público que fará realizar Concurso Público de 
Provas, para preenchimento de vagas existentes do quadro perma-
nente de servidores de acordo com as normas estabelecidas pelo 
Tribunal de Contas do estado de minas Gerais, em especial a Ins-
trução Normativa nº 05/2007, alterada pela IN nº 04/2008 e IN 
nº 08/2009 e súmula nº 116 e, em consonância com a legislação 
municipal, em especial a lei orgânica do município de Cascalho 
rico/mG, e de acordo com as determinações da lei nº 138/2009, 
de 07 de abril de 2009 e suas alterações posteriores, estatuto do 
servidor Público, lei Complementar nº 12/1992 de 07 de maio de 
1992 e especialmente mediante as normas contidas no edital nº 
01/2020, disponível no quadro de avisos da Prefeitura e no ende-
reço eletrônico: www .asectta .com .br no qual serão realizadas as 
inscrições e divulgados os demais atos do certame . Cascalho rico, 
17/09/2020 .

4 cm -21 1400182 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE LADAiNHA/mG
PrImeIro Termo adITIVo ao CoNTraTo Nº 038/2020

 - Contratante: município de ladainha - Contratado: Fernandes 
Terraplanagens ltda - objeto do termo aditivo: aumentar o quan-
titativo do serviço previsto no Contrato 038/2020, em 24,90% . 
Valor: r$ 124 .931,34 . Vigência: 16/09/2020 a 31/12/2020 . ladai-
nha, 21/09/2020 - Walid Nedir oliveira - Prefeito do município .

2 cm -21 1400208 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
BráS Do SuAÇuÍ/mG

aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo PreseNCIal Nº 31/2020 . 
o município de são brás do suaçuí/mG, torna público que fará 
realizar uma licitação na modalidade Pregão Presencial, no dia 
06/10/2020, às 09 horas, na sala de reuniões da Prefeitura munici-
pal, localizada na avenida dr . aprígio ribeiro de oliveira, nº 150 
- 3º Pavimento - bairro centro, visando a Contratação de pessoa 
jurídica para prestar serviços de transporte de calcário para atender 
ao Programa de apoio à agricultura Familiar desenvolvido pela 
secretaria municipal de agricultura e meio ambiente . Cópia do 
edital disponível no site: www .saobrasdosuacui .mg .gov .br e mais 
informações pelo telefone (31) 3738-1570 . são brás do suaçuí, 21 
de setembro de 2020 . elias ribeiro de souza - Prefeito municipal .

3 cm -21 1400409 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL
DE ABADiA DoS DourADoS/mG

Termo adITIVo - seGuNdo Termo 
adITIVo ao CoNTraTo 03/2020 

 Contrato de empreitada global referente contratação empresa 
engenharia para construção de 01 (uma) ponte em concreto e vigas 
metálicas sobre o rio Preto, conforme projetos planilhas e ane-
xos . Convênio 642/2014 seGoV . Processo Nº 72/2020 . Contra-
tante: Prefeitura municipal de abadia dos dourados/mG - Contra-
tado: Caixeta e soares ltda, CNPJ 30 .447 .301/0001-29 . objeto: 
Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o valor do contrato original em r$ 
13 .218,15 (treze mil, duzentos e dezoito reais e quinze centavos) 
devido a correção do item 6 .6 da planilha orçamentária, conforme 
planilha e parecer técnico anexo . assinatura entre as partes: 03 de 
agosto de 2020 . Wanderlei lemes dos santos - Prefeito municipal

4 cm -21 1400511 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE Bom DESPACHo/mG
aVIso de lICITaçÃo - ProC . lICITaTÓrIo Nº 19/2020

 - Pregão Presencial nº 08/2020, sessão Pública: 01/10/2020 às 
8:30 hs - Contratação de pessoa Jurídica especializada em presta-
ção de serviços continuados terceirizados . edital disponível: www .
camarabd .mg .gov .br - Informações: Tel . 37 3521-2280 . Joice mar-
tins silva Quirino (Presidente)

2 cm -21 1400374 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mEDiNA/mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 020/2020

rua sete de setembro, 22, centro - CNPJ: 18 .414 .607/0001-83 - 
Fone: (33) 3753-1721 - e-mail: licitacao@medina .mg .gov .br - 
ProCesso Nº 072/2020 - PreGÃo PreseNCIal Nº 020/2020 
- obJeTo: aquisição de veículos automotores 0 km para compor 
a frota de veículos do município, conforme resolução ses/mG nº 
7 .112, 20 de maio de 2020 . abertura dia 05/10/2020 às 8h00min . 
Paulo Henrique moreira Camargo - Pregoeiro .

2 cm -21 1400267 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CANTAGALo/mG
eXTraTo de CoNTraTo 

 Partes: Prefeitura municipal de Cantagalo/mG X strada Veícu-
los e Peças ltda, referente a aquisição de veículo utilitário 0km 
com capacidade para 7 passageiros para a expansão e consolida-
ção do sistema Único de saúde conforme resolução 6 .821/2019 . 
Processo licitatório 039/2020 - Pregão nº 017/2020 . matuzalém 
Cleber Carvalho de Pinho - Prefeito municipal .

2 cm -21 1400189 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iNimuTABA/mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 023/2020

o município de Inimutaba, torna público a abertura do Processo 
licitatório nº 699/2020 - Pregão Presencial nº 023/2020, do 
tipo menor preço, para a aquisição de bens permanentes (equi-
pamentos para academia ao ar livre, por meio do Convênio nº 
1480 .01 .0005420/2020-12, celebrado entre a secretaria de estado 
de desenvolvimento social e a Prefeitura municipal de Inimu-
taba) . a abertura da licitação está marcada para o dia 06/10/2020, 
às 13:00 hs . o edital se encontra disponível no site www .inimu-
taba .mg .gov .br e maiores informações com o setor de licitações . 
rafael dotti de Carvalho - Prefeito municipal de Inimutaba .

3 cm -21 1400371 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPiNoSA/mG
aVIso de CredeNCIameNTo Nº 02/2020

a Prefeitura municipal de espinosa comunica a abertura de pro-
cesso de credenciamento de instituição hospitalar para realização 
de procedimentos cirúrgicos eletivas de baixa e média complexi-
dade incluindo médicos cirurgiões e anestesista para os pacientes 
do município de espinosa/mG, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
conforme edital e Termo de referência . data para recebimento da 
documentação de habilitação: a partir de 01/10/2020 às 7:00 a 13:00 
hrs, Processo administrativo nº 62/2020 . o edital e seus anexos 
serão disponibilizados no endereço www .espinosa .mg .gov .br - mais 
esclarecimentos pelo telefone (38) 3812-2000, ou via e-mail: lici-
tacao .espinosamg@hotmail .com - ronildo Hélio de oliveira - Pre-
sidente CPl

3 cm -21 1400337 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BoNFim/mG
aVIso de lICITaçÃo

PreGÃo PreseNCIal Para
reGIsTro de Preços Nº 050/2020

A Prefeitura Municipal de Bonfim/MG torna público a RETIFICA-
çÃo do Procedimento de licitação nº 179/2020, Pregão Presen-
cial para registro de Preços nº 050/2020 para aquisição de cestas 
básicas e kits de limpeza para atender a secretaria de assistência 
Social e Educação deste município de Bonfim. Data da nova sessão: 
02/10/2020 às 09:30. Prefeitura de Bonfim, na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 170, Centro - Telefax: (31) 3576 -1318 ou no e-mail lici-
tabonfim@yahoo.com.br

3 cm -21 1400436 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG 
aVIso de lICITaçÃo 

PreGÃo PreseNCIal 52/2020 P .a . 233/2020 registro de Pre-
ços para futura e eventual aquisição de material elétrico para aten-
der as secretarias municipais de obras e educação, pelo prazo de 
12 meses, mediante fornecimento parcelado . abertura dos envelo-
pes de proposta: 07/10/2020, às 09:00h . Ver site: www .brumadinho .
mg .gov .br - Walison luiz- secretário de obras .

2 cm -21 1400462 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL BrumADiNHo/mG - 
eXTr CoNTr 56/20 PaC 220/20 

Inex 37/20 aq prótese fonatória e insumos conf proc Judicial 
5001534-77 .2020 .8 .13 .009 Contr atos medical bCdPm Hospitala-
res ltda Vlr global r$ 74331,04 Vig 11 .9 .20-10 .9 .21 lílian santos/
sms . 

1 cm -21 1400464 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPELA NoVA/mG
 seTor de lICITaçÃo – aVIso lICITaçÃo 

– TP 06/2020 – PrC 49/2020
obJeTo: reforma da escola municipal Tenente Francisco da 
assis . abertura: 09/10/2020 – 09:00 hs . Informações 31–3727–
1110 . edital na integra no site www .capelanova .mg .gov .br Capela 
Nova 09/09/20 . adelmo r . moreira – Prefeito municipal . 

2 cm -21 1400476 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG 
 CoNTraTo 057/2020 

 Torna público o extrato do contrato nº 057/2020 . objeto: Contra-
tação de empresa para execução de serviços de engenharia para 
pavimentação poliédrica em diversas vias do município sendo 
mão-de-obra com fornecimento e aplicação de materiais . empresa: 
Coima Construtora de Infra estrutura e meio ambiente . Valor 
mensal:r$9 .883 .352,50, por 12 meses . avimar de melo barcelos/
Prefeito municipal .

2 cm -21 1400453 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPELA NoVA/mG – 
seTor de lICITaçÃo – aVIso lICITaçÃo 

– TP 07/2020 – PrC 50/2020 .
obJeTo: reforma da escola municipal João rodrigues dos san-
tos . abertura: 09/10/2020 – 13:30 hs . Informações 31–3727–1110 . 
edital na integra no site www .capelanova .mg .gov .br Capela Nova 
09/09/20 . adelmo r . moreira – Prefeito municipal . 

2 cm -21 1400477 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG
- raTIFICo dIsPeNsa 97/20 PaC234 

Cont Cristyele M Crisóstomo ME p forn mat e medicamentos vete-
rinários Vlr global r$ 5217,58 avimar barcelos-Pref .

1 cm -21 1400466 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuVENiLiA/mG
Pe 004/2020 

Torna público o interesse em aderir a ata de registro de Pre-
ços nº 013-C/2020, oriunda do Pregão eletrônico nº 004/2020 da 
CIMAMS – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área 
mineira da sudene, para aquisição de veículos novos (primeiro 
emplacamento), conforme especificações descritas no processo cor-
respondente e condições registradas na arP, fornecedor JJm auto-
móveis e serviços ltda .

2 cm -21 1400471 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNGoNHAS Do NorTE/mG 

aVIso de lICITaçÃo - Tomada de Preço Nº 017/2020 
 o município de Congonhas do Norte/mG torna público que fará 
realizar Processo licitatório nº: 061/2020 – Tomada de Preço nº 
017/2020, cujo objeto é Contratação de empresa para Construção 
de Galpão para realização de Oficinas do CRAS. Entrega e aber-
tura dos envelopes: 13/10/2020 às 09:00h . Informações: fone (31) 
98415-1297, setor de licitações ou pelo e-mail: licitacao@congo-
nhasdonorte .mg .gov .br .

2 cm -21 1400426 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AuGuSTo DE LimA/mG
 – aVIso de reTIFICaçÃo - PreGÃo 

PreseNCIal Nº038/2020 
- o município de augusto de lima/mG, torna público que com 
referência ao Pregão Presencial Nº038/2020, onde se lê data de 
entrega dos envelopes de Proposta e documentação: 25/09/2020 
até às 13:00h . leia se data de entrega dos envelopes de Proposta e 
documentação em 02/10/2020 ás 13:00 horas . João Carlos batista 
borges- Prefeito municipal .

2 cm -21 1400343 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio VErmELHo/mG
P .e 006/2020 .

Torna público a intenção de adesão à ata de registro de Preços 
006/2019 – decorrente do Pregão eletrônico 006/2019 – PlaX-
meTal s .a INdÚsTrIa de CadeIras CorPoraTIVas 
– CNPJ: 91 .404 .251/0001-97, decorrente do Pregão eletrônico 
006/2019, realizado pelo Consórcio Público do extremo sul- 
CoPes – município de Pelotas/rs, visando a aquisição mobi-
liário – ativos permanentes . maiores informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura municipal de rio Vermelho, na Praça Nossa 
senhora da Pena, 380 – Centro, Tel: (33) 3436-1361 - e-mail: 
licitar@riovermelho .mg .gov .br – site: www .riovermelho .mg .gov .
br - Viviane Costa – Presidente da CPl .

3 cm -21 1400414 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPELiNHA-mG
T .P 018/2020 .

Torna Público Tomada de Preços 018/2020, Contratação de 
empresa para a execução de serviços de pavimentação em PmF 
- Pré misturado a frio, nas ruas são Paulo e Paraná, localizadas 
no povoado de resplendor, pertencente ao município de Capeli-
nha em atendimento a sec mun de obras . abertura: 08/10/2020 
às 08:30Hs . Informações: site: www .pmcapelinha .mg .gov .br . 
(33)3516-1348 . Prefeito municipal .

2 cm -21 1400366 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErLÂNDiA mG
P .e 518/2020 .aVIso de NoVa daTa de aberTura .

PreGÃo eleTrÔNICo Nº . 518/2020
obJeTo: serviços laboratoriais para realização de exames de 
análises clínicas – Pesquisa de sars- CoV-2 Por rT-PCr (Covid 
19) em atendimento a secretaria municipal de saúde .o Pregoeiro, 
no uso de suas atribuições legais, torna público e para conheci-
mento das licitantes e de quem mais interessar possa, que devido 
à alteração do edital, e que a mesma influencia na elaboração da 
proposta a sessão pública na Internet para recebimento das Pro-
postas estará aberta até às 09:00 horas do dia 30/09/2020, no 
endereço www .comprasgovernamentais .gov .br . Informa ainda, 
que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Pre-
feitura municipal de uberlândia no link licitações e no portal 
www .comprasgovernamentais .gov .br, que será republicado com 
as devidas alterações, nos termos do §4º do art . 21 da lei Fede-
ral nº 8 .666/1993 .uberlândia, 21 de setembro de 2020 .roGer 
WudsoN rodrIGues dIas .Pregoeiro

4 cm -21 1400344 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CruZEiro DA ForTALEZA

T .P 01/2018 .
Torna público que adjudicou o Processo nº: 39/2018; Tomada de 
Preços 01/2018 em 12/06/2018 . objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em 
CbuQ de 2 .580,00m2 e execução de 600,00x0,50 (sarjetas) m 
de sarjeta de concreto –na estrada vicinal que liga a Comunidade 
de são lázaro à br 146, nesta municipalidade, tudo de confor-
midade com o Termo de Convênio nº 1491000140/2017, firmado 
entre a secretaria de estado de Governo – seGoV e o municí-
pio de Cruzeiro da Fortaleza/mG . em favor da empresa FalK 
CoNsTruTora lTda, Inscrita no CNPJ 01 .901 .632/0001-99, 
no valor de r$136 .065,68; data: 12/06/2018 . Cassio Heberth Cai-
xeta - Presidente da CPl .

3 cm -21 1400235 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL murTA/mG. 
PreGÃo eleTrÔNICo Nº 023/2020 . 

Retificação de Edital. PAL Nº 069/2020 - Pregão Eletrônico nº 
023/2020 . objeto: rP com reserva de cotas para futura e eventual 
aquisição de materiais de Consumo de uso Hospitalar, equipa-
mentos, EPI’s e Outros, para atender as demandas rotineiras das 
secretarias municipais de saúde e de des . social e Hab ., bem 
como, medidas de prevenção da CoVId-19 no município de 
Coronel murta/mG, a Pregoeira comunica aos interessados em 
razão do acolhimento de impugnações do Edital, Retifica a data 
de abertura e julgamento das propostas para o dia 02/10/2020, às 
08:00 hrs . recebimento das propostas até às 08h e 00 min do dia 
02 de outubro de 2020 . Início da sessão de disputa de preços a par-
tir de 08h e 30 min do dia 02 de outubro de 2020, no endereço ele-
trônico: www .portaldecompraspublicas .com .br, horário de brasí-
lia/dF . Informações complementares: o edital em inteiro teor e 
as devidas retificações estarão à disposição dos interessados na 
home page: www .coronelmurta .mg .gov .br, link “licitações . mais 
Informações, Tel .: (33) 3735-1232/1492 . Poliana alves Cassimiro 
oliveira - Pregoeira .

4 cm -21 1400547 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
ForTALEZA DE miNAS/mG.

 Tomada de Preço Nº 01/2020 . eXTraTo de edITal . 
o município de Fortaleza de minas/mG, CNPJ: 
18 .241 .760/0001-56, informa a todos os interessados que fará 
realizar, às 09:00 horas do dia 22/10/2020, em sua sede adminis-
trativa na rua santa Cruz, nº 259, a abertura do Processo licita-
tório nº 983/2020, modalidade Tomada de Preço nº 01/2020 do 
tipo menor Preço Global, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para o recapeamento de vias públicas urbanas loca-
lizadas no município de Fortaleza de minas em atendimento aos 
Convênios nº 889730/2019, firmados entre o Município e a União 
Federal através do ministério do desenvolvimento regional - 
mdr . Informações, e-mail: licitacaoprefmunicipal@gmail .com, 
tel .: (35) 3537-1250 ou na sede da Prefeitura municipal, com 
Juliana dos santos Vidigal silva santos . Fortaleza de minas/mG, 
aos 22 de setembro de 2020 .

4 cm -21 1400537 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAVErAVA - 
PP Nº 045/2020 -

através do seu Prefeito ,o sr . José Flaviano Pinto torna público 
que irá realizar no prédio da Prefeitura municipal licitação na 
modalidade  Pregão Presencial nº 045/2020 objeto:aquisição de 
Pneus, Câmaras e Protetores, abertura dia 05/10/2020 ás 08:00 
horas na sala de reuniões situado no prédio da Prefeitura munici-
pal de Itaverava, maiores informações e solicitações de editais no 
site www .itaverava .mg .gov .br

2 cm -21 1400422 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mirABELA/mG
 – eXTraTo de CoNTraTo - INeXIGIbIlIdade 

Nº 014/2020 – ProCesso Nº 113/2020 
– objeto: contratação de serviços médicos para atendimento das 
demandas da gerencia de saúde do município de mirabela/mG . 
através do credenciamento 002/2020 – Contrato Nº 129/2020 
- Contratada: marIa Clara amaral sIlVeIra, CNPJ: 
22 .447 .694/0001-42 para os itens: 01, 02, 12 e 21, valor global de 
r$ 361 .000,00 . Contrato Nº 130/2020 – Contratada: INTeGral 

medICINa e saÚde lTda, CNPJ: 32 .484 .221/0001-79 para 
os itens: 01, 20 e 22, valor global de r$ 124 .000,00 . Contrato Nº 
131/2020 – Contratada: aNa Paula sIlVa PublIo, CNPJ: 
34 .041 .993/0001-61 para os itens: 01, 19, 20, 21 e 22, valor glo-
bal de r$ 194 .000,00 . mirabela, 21 de setembro de 2020 . luciene 
afonso de matos – Gerente municipal de saúde .

3 cm -21 1400355 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAVErAVA 
- PP Nº 046/2020 

-através do seuPrefeito ,o sr . José Flaviano Pinto torna público que 
irárealizar no prédio da Prefeitura municipal licitação na modali-
dade Pregão Presencial nº 046/2020 objeto:aquisição de Calendá-
rios de mesa, abertura dia 05/10/2020 ás 12:00 horas na sala de 
reuniões situado no prédio da Prefeitura municipal de Itaverava, 
maiores informações e solicitaçõesdeeditaisno sitewww .itaverava .
mg .gov .br

2 cm -21 1400423 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAVErAVA 
- PP Nº 047/2020

 -através do seu Prefeito ,o sr . José Flaviano Pinto torna público que 
irá realizar no prédio da Prefeitura municipal licitação na moda-
lidade Pregão Presencial nº 047/2020 objeto:aquisição de bate-
rias automotivas, abertura dia 05/10/2020 ás 14:00 horas na sala 
de reuniões situado no prédio da Prefeitura municipal de Itaverava, 
maiores informações e solicitações de editais no site www .itave-
rava .mg .gov .br

2 cm -21 1400424 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAVErAVA - 
PP Nº 048/2020 -

através do seu Prefeito ,o sr . José Flaviano Pinto torna público que 
irá realizar no prédio da Prefeitura municipal licitação na moda-
lidade Pregão Presencial nº 048/2020 objeto:aquisição de Câme-
ras de monitoramento, abertura dia 05/10/2020 ás 15:30 horas na 
sala de reuniões situado no prédio da Prefeitura municipal de Ita-
verava, maiores informações e solicitações de editais no site www .
itaverava .mg .gov .br

2 cm -21 1400425 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTuiuTABA/mG
 Tomada de Preços Nº 004/2020, 

PreGÃo PreseNCIal Nº 054, 055 e 056/2020- Prefeitura de 
Ituiutaba - Comunica que se encontra disponível no site https://
www .ituiutaba .mg .gov .br/licitacoes o seguinte procedimento de 
acordo com lei 8 .666/1993 e lei nº 10 .520/2002: avisos de lici-
tações: Tomada de Preços Nº 004/2020, daTa: 09/outubro/2020, 
Horário: 08h30min (oito horas e trinta minutos), objeto: Confecção/
Instalação de alambrados, recursos: Próprios/sus/FNs . Pregão 
Presencial Nº 054/2020, data: 05/outubro/2020, Horário: 08h30min 
(oito horas e trinta minutos), objeto: aquisição de material médico 
Hospitalar; laboratorial e Veterinário, recursos: Próprios/sus . 
Pregão Presencial Nº 055/2020, daTa: 06/outubro/2020, Horá-
rio: 08h30min (oito horas e trinta minutos), objeto: aquisição de 
Veiculo Tipo pick-up, recursos: Próprios . Pregão Presencial Nº 
056/2020, data: 30/setembro/2020, Horário: 08h30min (oito horas 
e trinta minutos), objeto: aquisição de material diversos, ePI´s e 
material medico (CoVId), recursos: Próprios/sus . informações: 
e-mail: licitacao@ituiutaba .mg .gov .br . Ituiutaba-mG em 21 de 
setembro de 2020- Walcyr Soares Valadão- Pregoeiro.

4 cm -21 1400444 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio 
PArDo DE miNAS/mG

ProCesso Nº 122/2020- PreGÃo Nº 055/2020
- objeto: aquisição de materiais esportivos destinados a secretaria 
municipal de governo e administração deste município, com entrega 
dos envelopes até as 08:00:00 horas do dia 06/10/2020 . maiores 
informações pelo telefone (038) 3824-1356- ou através do e-mail 
licitação@riopardo .mg .gov .br ou ainda na sede da Prefeitura muni-
cipal de rio Pardo de minas- 21/09/2020- marcus Vinicius de 
almeida ramos - Prefeito municipal .
PreFeITura muNICIPal de rIo Pardo de mINas/mG 
- PreGÃo eleTrÔNICo Nº 284/2019- aviso de adesão a ata 
de registro de Preço . o município de rio Pardo de minas, torna 
público decisão para adesão ao Pregão eletrônico nº 284/2019- ata 
de registro de Preço nº 009/2020-2 . Órgão Gerenciador: Governo 
do estado do amazonas . Vigência da aTa: 26/01/2021 - Órgão 
aderente: município de rio Pardo de minas . objeto: aquisição 
de aparelho de raio X digital para apoio diagnóstico na realização 
de exames de imagens (recurso da portaria 1666 de 1º de julho de 
2020 - decreto municipal 382/2020, para atender as necessidades 
do município, no enfrentamento a CoVId-19 . Fornecedor: Konica 
minolta Healthcare do brasil Ind . de equipamentos médicos ltda- 
CNPJ nº 71 .256 .283/0001-85 . item 06: 01 (uma) unidade de apare-
lho de raio X - altusdr - valor unitário: r$ 209 .000,00 . Valor Total: 
r$ 209 .000,00 . maiores informações pelo telefone (038) 3824-
1356- ou através do e-mail licitação@riopardo .mg .gov .brou ainda 
na sede da Prefeitura municipal de rio Pardo de minas- 21/09/2020 
marcos Vinicius de almeida ramos - Prefeito municipal .

6 cm -21 1400411 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FruTA DE LEiTE/mG
 CoNTraTo N° 032/2020- aVIso de PublICaçÃo

 a Pref . municipal de Fruta de leite/mG torna público o extrato do 
Contrato N° 032/2020 referente ao Processo licitatório nº 038/2020, 
Tomada de Preços N° 005/2020 . objeto: contratação de empresa 
especializada em engenharia para execução de reforma e adequação 
da Praça santa Izabel, conforme Convênio N° 1301000251/2020/
seINFra . Contratada: mega Construtora e serviços eireli inscrita 
no CNPJ sob n° 18 .769 .287/0001-84 . Valor: r$ 168 .909,81 (cento e 
sessenta e oito mil novecentos e nove reais e oitenta e um centavos) . 
Vigência: 02/09/2020 a 02/12/2020 .

3 cm -21 1400460 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SErro/mG
edITal P . 390/2020, 

P .e . 008/2020, data 02/10/2020, teor encontra-se na íntegra disponí-
vel em www .serro .mg .gov .br .

1 cm -21 1400513 - 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 3202009211956070210.
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