
 44 – quinTa-feira, 27 de abril de 2017 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBAPorANGA - mG

torna publico o Termo de suspensão, por intermédio da Pregoeira 
e equipe de apoio, torna público que o Processo Administrativo n .º 
081/2017, Pregão Presencial para registro de Preço n° 022/2017, 
que tem como objeto a contratação de empresa especializada na 
Produção de eventos e infraestrutura por Ocasião das festividades 
serem realizadas e apoiados pela Prefeitura Municipal de ubapo-
ranga, para atendimento das demandas de todas as secretarias e 
todos os eventos que a Prefeitura não possuir equipamentos à con-
tento, especificações e outros dados constantes no Anexo I deste 
Edital, prevista a abertura para o dia 27 de abril de 2017 as 08:00, 
ficaSUSPENSO. Por motivo que a comissão de Licitação rece-
beu 03 (três) contestações, referente a este processo e devido a 
festa esta próxima que será nos dia 29 e 30, e estando a mesma 
com edital já publicado, decidimos pela susPENsÃO da mesma, 
sem previsão de republicá-la . retire-se o edital do quadro de aviso 
da Prefeitura para não causar danos aos desavisados . Comuni-
quem-se os interessados que porventura já retiraram o edital, em 
mãos, para que não haja prejuízos aos mesmos na preparação de 
propostas e outros documentos . Publique-se nos mesmos meios 
onde fora publicado o edital . 25 de abril de 2017 . silvania silva 
de souza - Pregoeira

5 cm -26 953978 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG .

ErrATA . CONCOrrÊNCIA PÚBlICA Nº 001/2 .017 . Pelo 
presente rETIFICA-sE os termos do item 3 .1 do edital de lici-
tação - CONCOrrÊNCIA PÚBlICA Nº 001/2 .017, publicado 
no Portal da Transparência (disponível em http://www .uberaba .
mg .gov .br/portal/conteudo,37644): Onde se lê: 3 .1) - Até o dia, 
hora e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, as interes-
sadas deverão protocolar no departamento Central de Aquisições 
e suprimentos da secretaria Municipal de Administração, situado 
na Avenida dom luiz Maria santana, 141, Bairro santa Marta, 
neste Município, as propostas e documentação em 05 (cinco) 
invólucros distintos, na ordem citada neste Edital, devidamente 
fechados e indevassáveis, nos quais deverão constar na sua parte 
frontal os dizeres: CONCOrrÊNCIA PÚBlICA N° 001/2 .017, 
com subtítulos: INVÓluCrO Nº 01 – Proposta Técnica – Plano 
de Comunicação Publicitária - Via não Identificada. INVÓLU-
CrO Nº 02 – Proposta Técnica - Plano de Comunicação Publi-
citária - Via Identificada. INVÓLUCRO Nº 03– Proposta Téc-
nica - Capacidade de Atendimento, o repertório e os relatos de 
soluções de Problemas de Comunicação . INVÓluCrO Nº 04 
– Proposta de Preços . INVÓluCrO Nº 05 – documentação de 
Habilitação . leia - se: 3 .1) - Até o dia, hora e local estabelecidos 
no preâmbulo deste Edital, as interessadas deverão protocolar no 
departamento Central de Aquisições e suprimentos da secretaria 
Municipal de Administração, situado na Avenida dom luiz Maria 
santana, 141, Bairro santa Marta, neste Município, as propostas 
em 04 (quatro) invólucros distintos, na ordem citada neste Edital, 
devidamente fechados e indevassáveis, nos quais deverão constar 
na sua parte frontal os dizeres: CONCOrrÊNCIA PÚBlICA N° 
001/2 .017, com subtítulos: INVÓluCrO Nº 01 – Proposta Téc-
nica – Plano de Comunicação Publicitária - Via não Identificada. 
INVÓluCrO Nº 02 – Proposta Técnica - Plano de Comunicação 
Publicitária - Via Identificada. INVÓLUCRO Nº 03 – Proposta 
Técnica - Capacidade de Atendimento, o repertório e os relatos 
de soluções de Problemas de Comunicação . INVÓluCrO Nº 04 
– Proposta de Preços . uberaba/MG, 25 de abril de 2017 . Carlos 
Eduardo do Nascimento . Presidente da Comissão Permanente de 
licitações . Portaria nº 001/2017 .

8 cm -26 954126 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 

EdITAl rEsuMIdO dA CONCOrrÊNCIA N . º 002/2 .017 . 
O Presidente da Comissão Permanente de licitações da Prefei-
tura Municipal de uberaba/MG, designada através da Portaria nº 
001/2017, publicada em 07/01/2017, torna público que este Muni-
cípio fará realizar CONCOrrÊNCIA, objetivando a contratação 
de empresa especializada para fornecimento de alimentação, exe-
cutado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e 
preparo da alimentação escolar, com fornecimento de todos os 
gêneros e demais insumos, visando atender ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar – PNAE nas unidades escolares da rede 
municipal de ensino de Uberaba, conforme especificações cons-
tantes nos anexos que acompanham este Edital . dATA lIMITE 
PArA ENTrEGA dOs dOCuMENTOs dE HABIlITAçÃO E 
PrOPOsTA dE PrEçO: - Até às 13h45min do dia 02 de junho 
de 2017 . HOrÁrIO PArA ABErTurA dOs ENVElOPEs: 
Às 14:00h do mesmo dia e no mesmo local . Valor estimado - 
r$ 27 .534 .158,67 . O edital estará disponível aos licitantes atra-
vés dos seguintes acessos: - Endereço eletrônico http://www .ube-
raba .mg .gov .br/portal/conteudo,29557; - solicitação via e-mail 
licitacao .pmu@uberabadigital .com .br; - departamento Central 
de Aquisições e suprimentos da secretaria Municipal de Admi-
nistração . local para aquisição do edital, entrega dos envelopes 
contendo documentos de habilitação e propostas de preços e jul-
gamento da referida licitação: “Centro Administrativo Jornalista 
Ataliba Guaritá Neto” - departamento Central de Aquisições e 
suprimentos da secretaria Municipal de Administração, situada 
na Avenida dom luiz Maria de santana, nº 141, Bairro santa 
Marta, nesta cidade . demais informações poderão ser obtidas 
através do telefone: (0xx34) 3318-0938 ou pelo e-mail: licitacao .
pmu@uberabadigital .com .br . uberaba/MG, 26 de abril de 2 .017 . 
Carlos Eduardo do Nascimento . Presidente da Comissão Perma-
nente de licitações .

7 cm -26 954112 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 

PrEGÃO ElETrÔNICO Nº 038/2017 . Objeto: Contratação 
de empresa para fornecimento de marmitex, em atendimento à 
secretaria Municipal de saúde - sMs . Tipo de licitação: Menor 
preço . recebimento das propostas por meio eletrônico: A partir 
das 12 horas do dia 02/05/2017 às 13h59min do dia 12/05/2017 . 
Abertura das propostas por meio eletrônico: Às 14 horas do dia 
12/05/2017 . Início da sessão de disputa de Preços: Às 15 horas 
do dia 12/05/2017 . Valor estimado da licitação: r$ 200 .582,40 . 
Fonte de recursos: Vinculados . Informações: Portal eletrô-
nico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link: 
http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo,29557 Ou junto 

à plataforma eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www .
licitacoes-e .com .br . demais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: licitacao .pmu@uberabadi-
gital .com .br . uberaba/MG, 24 de abril de 2017 . rOdrIGO luIs 
VIEIrA . secretário Municipal de Administração . (Autoridade 
Competente) .

4 cm -25 953865 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uNAÍ-mG

– TOrNA PuBlICO – Ata de registro de preços n . 013/2017 
– Aquisição de material para cirurgia ortopédica: Ata completa 
no www .prefeituraunai .mg .gov .br maiores informações no tel . 
(38) 3677 9610 - ramal 9016 - unaí-MG, 26/04/2017 – Marcelo 
lepesqueur Torres – Pregoeiro

PrEFEITurA MuNICIPAl dE uNAÍ-MG – TOrNA 
PuBlICO – resultado do processo licitatório n . 039/2017 – Con-
tratação de serviços de software : Contrato n . 084/2017 – J Brasil 
sistemas lTdA ME . Homologação e contrato completo no www .
prefeituraunai .mg .gov .br maiores informações no tel . (38) 3677 
9610 - ramal 9016 - unaí-MG, 26/04/2017 – Marcelo lepes-
queur Torres – Pregoeiro

PrEFEITurA MuNICIPAl dE uNAÍ-MG – TOrNA 
PuBlICO – Ata de registro de preços n . 012/2017 – Aquisição 
de carga botijão de gás e água mineral: Ata completa no www .
prefeituraunai .mg .gov .br maiores informações no tel . (38) 3677 
9610 - ramal 9016 - unaí-MG, 26/04/2017 – Antonio Carlos M . 
Ferreira – Pregoeiro

4 cm -26 954363 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VArGEm 

GrANDE Do rio PArDo/mG
- Torna público o PrOCEdIMENTO lICITATÓrIO Nº 
049/2017, PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 026/2017 - Abertura no 
dia 11/05/2017 às 09:00hs - Objeto: Prestação de serviços espe-
cializados em assistência técnica para manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de informática, micro computadores, 
servidores, notebooks, impressoras a jato de tinta, matriciais e a 
laser e correlatos, rede de computadores, incluindo revisão geral, 
limpeza e substituição de componentes em atendimento a todas as 
secretarias do município de Vargem Grande do rio Pardo/MG, 26 
de abril de 2017 - Júlio lopes Pereira - Pregoeiro .

PrEFEITurA MuNICIPAl dE VArGEM GrANdE dO rIO 
PArdO - Torna público, e comunica aos interessados que se 
encontra disponível no setor de licitação o Edital de CHAMAdA 
PuBlICA Nº 001/2017 para aquisição de produtos da Agricultura 
Familiar e do empreendedor familiar, com data para entrega dos 
envelopes até às 09:00 horas do dia 12 de maio de 2017, à rua 
dos Esportes, 63 - Centro, ou através do telefone (38) 3824-7101 
- Vargem Grande do rio Pardo/MG, 26 de abril de 2017 - Virgílio 
Tácito Penalva Costa - Prefeito Municipal .

5 cm -26 954380 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VAZANTE/mG-

Aviso de licitação: Pregão Presencial nº . 32/2017, critério de jul-
gamento: menor preço por item . Objeto: Aquisição de materiais, 
equipamentos, serviços e alguel de piscina aquecida . Protocolo 
dos Envelopes: até as 09 horas do dia 11/05/17 . Credenciamento, 
Abertura e disputa de lances: dia 11/05/17, às 09h15min, na sala 
de reuniões da CPl . O Edital poderá ser retirado no site: www .
vazante .mg .gov .br, tópico Compras elicitações, solicitado pelo 
e-mail pmvlicitacao@hotmail .com, sem ônus ou ainda adquirido 
na Prefeitura Municipal mediante o pagamento de r$15,00, cor-
respondente ao custo das cópias reprográficas. Vazante, 26/04/17 
– Cláudia regina Ferreira – Pregoeira .
Prefeitura Municipal de Vazante/MG- Aviso de licitação: Pregão 
Presencial nº . 33/2017, critério de julgamento: menor preço por 
item . Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
mecanicos de manutenção preventiva e corretiva de maquinas, vei-
culos leves e pesados pertencentes a Frota Municipal . Protocolo 
dos Envelopes: até as 13 horas o dia 11/05/17 . Credenciamento, 
Abertura e disputa de lances: dia 11/05/17, às 13h15min, na sala 
de reuniões da CPl . O Edital poderá ser retirado no site: www .
vazante .mg .gov .br, tópico Compras e licitações, solicitado pelo 
e-mail pmvlicitacao@hotmail .com, sem ônus ou ainda adquirido 
na Prefeitura Municipal mediante o pagamento de r$15,00, cor-
respondente ao custo das cópias reprográficas. Vazante, 26/04/17 
– Cláudia regina Ferreira – Pregoeira .

5 cm -26 954284 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VirGiNÓPoLiS/mG

- pregão presencial 025/2017 torna público para conhecimento 
dos interessados que na data de 12/05/2017, às 13:00 horas, fará 
realizar licitação, cujo é registro de Preço para futura e eventual 
contratação de empresa para elaboração do diagnóstico Energé-
tico e consultoria técnica . Informações pelo e-mail: licitacao@vir-
ginopolis .mg .gov .br

2 cm -26 953881 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA CruZ DE miNAS
torna público PP 12/17 - contratação de empresa prestadora de 
serviço de seguro de veículos para cobertura total dos veículos 
pertencentes à frota própria da Prefeitura Municipal . Abertura: 
12/05/2017 às 09 horas . Edital disponível em www .santacruzde-
minas .mg .gov .br . Gesiel silvano do Nascimento – Pregoeiro .

2 cm -26 954206 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CiPoTÂNEA 

– dEsPACHO dE ArQuIVAMENTO dO PrOCEssO Nº . 
029/2017 – PrEGÃO PrEsENCIAl Nº . 018/2017 - O Prefeito 
do Município de Cipotânea, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigência, dETErMINA O 
ArQuIVAMENTO do Processo Administrativo licitatório nº . 
029/2017 – Pregão Presencial Nº . 018/2017, sob o fundamento 
de que a presente licitação restou fracassada diante das deter-
minações contidas na própria lei Complementar Nº . 123/2006, 
mais precisamente com relação ao artigo 49, inciso III, o qual dis-
pensa a exclusividade de contração de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, quando o tratamento diferenciado e simplifi-
cado para as microempresas e empresas de pequeno porte não 
for vantajoso para a Administração Pública ou representar pre-
juízo ao conjunto do objeto a ser contratado pela Administração 
Pública Municipal, razão pela qual não restou alternativa senão 

o encerramento e o consequente arquivamento do presente feito . 
remetam-se os autos à Equipe de Apoio de Pregão/Comissão 
de licitação para providenciar a publicação do procedimento de 
arquivamento no órgão da imprensa . Publique-se . Cipotânea, 26 
de abril de 2017 . José Bonifácio Gomes – Prefeito Municipal .

PrEFEITurA MuNICIPAl dE CIPOTÂNEA – TErMO dE 
ArQuIVAMENTO dO PrOCEssO Nº . 029/2017 – PrEGÃO 
PrEsENCIAl Nº . 018/2017 - A Comissão de licitação da Pre-
feitura Municipal da Cidade de Cipotânea, com fulcro na decisão 
devidamente emanada por parte do senhor Prefeito Municipal pro-
cede ao ArQuIVAMENTO do Processo Administrativo licitató-
rio Nº . 029/2017 – Pregão Presencial Nº . 018/2017 . Publique-se . 
Cipotânea, 26 de abril de 2017 . Benício Pedrosa – Pregoeiro .

7 cm -26 954350 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTABiriNHA - mG – 

AVIsO dE lICITAçÃO – TOMAdA dE PrEçOs Nº 02/2017 
– A Prefeitura Municipal de Itabirinha – MG comunica a instau-
ração do Processo Administrativo de licitação nº 19/2017, na 
modalidade Tomada de Preços nº 02/2017, menor preço por lote, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em execução 
de obras de infraestrutura urbana consistente em pavimentação de 
vias públicas e construção de ponte, com abertura dos envelopes, 
no dia 12 de maio de 2017, às 08h00m, na sala de reuniões da Pre-
feitura Municipal de Itabirinha . Cópia do edital poderá ser obtida 
na sede do Município na rua Cândido Bacelar, nº . 76, Centro, Ita-
birinha – MG e Informações através do contato: Telefax (0xx33) 
3247-1403, (Sr.Walassy Magno Feliciano Reis).

3 cm -26 954145 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

SEBASTiÃo DA VArGEm ALEGrE-mG
torna público realização do processo licitatório n .º 041/2017 – 
Pregão Presencial 026/2017 – registro de preços para eventual 
contratação de empresa para fornecimento de medicamentos . 
Abertura dos envelopes: 10/05/2017 às 09:00hs . Edital na Pre-
feitura Municipal, das 08:00 às 11:00hs e 12:00 às 17:00 em dias 
úteis . Claudiomir José Martins Vieira – Prefeito Municipal .

2 cm -26 953953 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 

SEBASTiÃo DA VArGEm ALEGrE-mG
torna público realização do processo licitatório n .º 042/2017 
– Tomada de Preços 001/2017 – contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços e fornecimento de material 
para ampliação e substituição de pontos de iluminação pública . 
Abertura dos envelopes: 15/05/2017 às 09:00 hs (protocolo até 
as 08:30) . Edital na Prefeitura Municipal das 08:00 às 11:00hs e 
12:00 às 17:00 em dias úteis . Claudiomir José Martins Vieira – 
Prefeito Municipal .

2 cm -26 953956 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG-

Ratifico, conf. art. 24, X, Lei 8.666/93, Disp. Licitação, p/ loc. 
de imóvel sito à rua Oliveiro Fernandes, nº149, Bairro lourdes, 
Brumadinho, obj: Moradia do Médico do Programa Mais Médi-
cos, loc . Juliana do Prado Oliveira . Vr . mês: r$ 1 .498,50 . Avimar 
de Melo Barcelos – Prefeito Municipal .

2 cm -26 954292 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CAPELA NoVA/mG–

setor de licitação – AVIsO lICITAçÃO – PP 017/2017 – PrC 
035/2017 . OBJETO: locação de veículos, com motorista, para 
transporte de alunos da rede municipal de ensino, no período da 
noite, para atender à secretaria Municipal de Educação durante o 
exercício de 2017 . ABErTurA: 16/05/2017 – 09:30 hs . Informa-
ções 31–3727–1110 . Capela Nova 26/abr/17 . Adelmo de rezende 
Moreira – Prefeito Municipal .

2 cm -26 954188 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

FrANCiSCo DumoNT/mG-
O município de Francisco dumont/MG - Torna público o Pro-
cesso licitatório nº Processo licitatório nº 046/2017, Pregão 
Presencial nº 023/2017;Pregão Presencial Tipo menor preço por 
item a se realizar no dia 12/05/2017 ás 09:00 hs na sala de licita-
ção, localizada na Rua Frey Henrique nº 99B, Bairro Vila Nova. 
Objeto: Contratação de Profissional de Advocacia (Pessoa Física/
Jurídica) Para Prestação de serviços Jurídicos no Centro de refe-
rência de Assistência social (CrAs), Para Exercício do Ano de 
2017 no Município de Francisco dumont – MG . Esclarecimentos 
ao edital: (38) 3733-1123 (38) 99950-1304 ou através do e-mail: 
franciscodumontlicitacao@gmail .com

3 cm -26 954236 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iLiCÍNEA.

leilão 01/2017 . Venda bens inservíveis .lances online: 02/05/17 
à 16/05/17, 09 hs . leilão presencial: 16/05/17,10 hs no antigo 
Parque de Exposições, r: Querubino Moscardini,s/nº,Glória . Inf: 
(31) 3243-1107

1 cm -26 954303 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo 

Do moNTE ALTo-mG
torna público Edital de Pregão Presencial 020/2017 – registro 
de Preços para eventual contratação de empresas para o forneci-
mento de Parabrisa para os veículos leves e pesados da Prefeitura 
Municipal de Barão do Monte Alto . Abertura dia 12/05/2017, às 
13:00 horas na rua Antônio Afonso Ferreira, 269, Centro – Barão 
do Monte Alto/MG . Edital disponível na sede da instituição a par-
tir do dia 28/04/2017 . Informações (32) 3727-1308 ou e-mail: lici-
tabarao@yahoo.com.br - e site www.baraodomontealto.mg.gov.
br - Alexandre Pereira Moreira Neres – Prefeito Municipal .

3 cm -26 953958 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo 

Do moNTE ALTo-mG
torna público Edital de Pregão Presencial 021/2017– registro 
de Preços para eventual contratação de empresas para o forne-
cimento de material de construção . Abertura dia 15/05/2017, às 
08:00 horas na rua Antônio Afonso Ferreira, 269, Centro – Barão 

do Monte Alto/MG . Edital disponível na sede da instituição a par-
tir do dia 28/04/2016 . Informações (32) 3727-1308 e-mail: licita-
barao@yahoo.com.br - e site www.baraodomontealto.mg.gov.br 
- Alexandre Pereira Moreira Neres – Prefeito Municipal .

2 cm -26 953960 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BArÃo 

Do moNTE ALTo-mG
torna público Edital de Pregão Presencial 019/2017 – Contrata-
ção de empresa para fornecimento de Turbina para o veiculo Ôni-
bus VW/15 .190 EOd E . Hd OrE, placa: NXX-1790, Fab . 2012 . 
Abertura dia 12/05/2017, às 08:00 horas na rua Antônio Afonso 
Ferreira, 269, Centro – Barão do Monte Alto/MG . Edital dispo-
nível na sede da instituição a partir do dia 28/04/2017 . Informa-
ções (32) 3727-1308 ou e-mail: licitabarao@yahoo.com.br - e site 
www .baraodomontealto .mg .gov .br - Alexandre Pereira Moreira 
Neres – Prefeito Municipal .

2 cm -26 953957 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

JENiPAPo DE miNAS – mG
Torna pública a realização de Processo Administrativo licitató-
rio nº 048/2017, modalidade Pregão Presencial Nº 016/2017, tipo: 
Menor Preço Item, visando o OBJETO: registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender o 
departamento Municipal de Educação - Merenda Escolar e a Pre-
feitura Municipal junto com suas secretarias . sessão para Aber-
tura e Julgamento: dia 10 de maio de 2017, a partir das 09:00h, 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada à rua Turma-
lina, 200, Centro, 39 .645-000 . Edital e informações: (33) 3738-
9002 das 08h às 12h e das 14h às 17h ou pelo email licitacao@
jenipapodeminas .mg .gov .br .

3 cm -26 954073 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 

JENiPAPo DE miNAS – mG
Torna pública a realização de Processo Administrativo licitató-
rio nº 049/2017, modalidade Pregão Presencial Nº 017/2017, tipo: 
Menor Preço Item, visando o OBJETO: registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de cilindros e recargas de oxigênio 
medicinal, industrial, acetileno, oxido nitroso e vacuômetro para 
rede de oxigênio objetivando a manutenção dos serviços de saúde 
no município e a Prefeitura Municipal junto com suas secretarias . 
sessão para Abertura e Julgamento: dia 11 de maio de 2017, a par-
tir das 09:00h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada 
à rua Turmalina, 200, Centro, 39 .645-000 . Edital e informações: 
(33) 3738-9002 das 08h às 12h e das 14h às 17h ou pelo email 
licitacao@jenipapodeminas .mg .gov .br .

3 cm -26 954074 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GrÃo moGoL/mG

Proc . licitatório nº . 073/2017, Tomada de Preços nº . 019/2017, 
Objeto: aquisição parcelada de medicamentos, para a secretaria 
de Saúde de Grão Mogol, conforme especificações constantes no 
edital . Credenciamento: 16/05/2017 a partir das 13:00hs, E-mail: 
licitagraomogol@hotmail .com .

Proc . licitatório nº . 074/2017, Tomada de Preços nº . 020/2017, 
Objeto: aquisição parcelada de materiais odontológicos para o 
CEO do município de Grão Mogol, conforme especificações cons-
tantes no edital . Credenciamento: 16/05/2017 a partir das 14:00hs, 
E-mail: licitagraomogol@hotmail .com – Eleazaro Pereira – Pre-
sidnet da CPl .

3 cm -26 954019 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VErDELÂNDiA/mG

Proc . licitatório 064/2017, Tomada de Preços nº 005/2017, 
Objeto – Contratação de Empresa especializada para constru-
ção de remanescente (conclusão) de obra da escola Municipal na 
Comunidade do Corgão no Município de Verdelândia-MG, con-
forme especificações constantes do edital – Credenciamento: Dia 
15/05/2017, até as 09:30 Horas – Presidente da CPl Orlando Car-
los de Oliveira . Tel . (38) 3625-8113 – email: licitacaoverdelan-
dia@hotmail .com .

2 cm -26 954023 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GrÃo moGoL/mG

Proc . licitatório nº . 075/2017, Tomada de Preços nº . 021/2017, 
Objeto: aquisição contratação de empresa especializada em cons-
trução civil, para pavimentação de vias públicas em diversos 
logradouros públicos no distrito de Vale das Cancelas, conforme 
especificações constantes no edital. Credenciamento: 17/05/2017 
a partir das 14:00hs, E-mail: licitagraomogol@hotmail .com – 
Eleazaro Pereira – Presidente da CPl .

2 cm -26 954158 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do DESErTo-
Cancelamento de Edital - licitação Nº 036/2017 - PP Nº 011/2017 
para registro de preços . O Município de santana do deserto, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que foi CANCE-
lAdO o Edital de licitação para prestação de serviço em mecâ-
nica, parte elétrica, lanternagem e pintura (leve e pesada), que 
seria realizado às 09:00h do dia 28 de abril de 2017 .

2 cm -26 953976 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo BráS Do SuAÇuÍ
AVIsO dE lICITAçÃO - PrEGÃO PrEsENCIAl Nº21/2017 - 
O Município de são Brás do suaçuí, MG, torna público que fará 
realizar uma licitação na modalidade Pregão Presencial, no dia 
15/05/2017, às 09 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Munici-
pal, localizada na Avenida dr . Aprígio ribeiro de Oliveira, nº150 
- 3º pavimento - centro, visando a aquisiçãode agregado siderúr-
gico (escória) com granulometria de 0 a 19 mm, incluindo trans-
porte do local do seu armazenamento até o Município de são Brás 
do suaçuí/MG para atender as demandas da secretaria Munici-
pal de Obras, urbanismo e Transporte . Cópia do Edital disponível 
no site www .saobrasdosuacui .mg .gov .br e mais informações pelo 
telefone (31) 3738-1570 . são Brás do suaçuí, 26 de abril de 2017 . 
Elias ribeiro de souza - Prefeito Municipal .

3 cm -26 954071 - 1

PC
Realce


