


minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 06 de Janeiro de 2018 – 9 
portal/conteudo,29557; Junto à plataforma eletrônica de licitações do 
Banco do Brasil: www .licitacoes-e .com .br . demais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (34) 3331-2750 e/ou e-mail: licitacao .sms@
uberabadigital .com .br . uberaba/MG, 02 de janeiro de 2018 . IraCI 
Jose de souZa NeTo . secretário Municipal de saúde . decreto 
0008/2017 . (autoridade Competente) .

4 cm -05 1047320 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG.

 Pregão eletrônico nº 4/2018 . objeto - aquisição de 2 (dois) aparelhos 
de ultrassonografia, destinada à Secretaria Municipal de Saúde. Tipo de 
licitação: menor preço por item . recebimento das propostas por meio 
eletrônico - a partir das 08 horas do dia 08/01/2018 às 08h59min do dia 
24/01/2018 . abertura das propostas por meio eletrônico - Às 09 horas 
do dia 24/01/2018 . Início da sessão de disputa de Preços - Às 11 horas 
do dia 24/01/2018 . Valor estimado da licitação - r$ 251 .466,67 . Fonte 
de recurso – VINCulado . Informações: o edital do Pregão eletrô-
nico n° 4/2018 estará disponível a partir das 08 horas do dia 08/01/2018 
através dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura 
Municipal de uberaba/MG, pelo link: http://www .uberaba .mg .gov .br/
portal/conteudo,29557; Junto à plataforma eletrônica de licitações do 
Banco do Brasil: www .licitacoes-e .com .br . demais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (34) 3331-2750 e/ou e-mail: licitacao .sms@
uberabadigital .com .br . uberaba/MG, 02 de janeiro de 2018 . IraCI 
Jose de souZa NeTo . secretário Municipal de saúde . decreto 
0008/2017 . (autoridade Competente) .

4 cm -05 1047317 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG.

 CHaMada PÚBlICa Nº 001/2018 . o MuNICÍPIo de uBeraBa, 
estado de Minas Gerais, atendendo à lei Federal nº 11 .947/2009, 
resolução/FNde/Cd nº 26/2013 do Ministério da educação e demais 
disposições legais aplicáveis à espécie, em especial a lei Federal nº 
8 .666/1993 no que lhe couber, torna público que fará realizar CHa-
Mada PÚBlICa para o fornecimento de gêneros alimentícios (frutas, 
verduras e legumes), destinada à alimentação escolar dos alunos das 
Instituições Conveniadas, em conformidade com o Programa Nacional 
da alimentação escolar - PNae . daTa lIMITe Para eNTreGa 
dos doCuMeNTos de HaBIlITaçÃo e ProPosTa de 
Preço: até às 14 horas do dia 07 de fevereiro de 2018 . HorÁrIo 
Para aBerTura dos eNVeloPes: 14h30min do mesmo dia e no 
mesmo local . Valor estimado da licitação: r$ 592 .823,00 . recurso: 
Vinculados . o edital deste processo licitatório, bem como outros docu-
mentos pertinentes ao mesmo, podem ser baixados a partir das 12 horas 
do dia 08/01/2018, através dos seguintes acessos: http://www .uberaba .
mg.gov.br/portal/conteudo,42672 ou pelo portal oficial do Município 
http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/principal em: “Cidadãos – ser-
viços Municipais” e após em: “editais de Chamada Pública” . outras 
informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou 
e-mail: licitacao .pmu@uberabadigital .com .br . uberaba/MG, 02 de 
janeiro de 2018 . Carlos eduardo do Nascimento . Presidente da C .P .l .

5 cm -04 1047235 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 

Pregão eletrônico nº 3/2018 . eXClusIVo Para M .e ./e .P .P . objeto 
- aquisição de sirenes para ambulâncias, destinada à secretaria Munici-
pal de saúde . Tipo de licitação: menor preço por item . recebimento das 
propostas por meio eletrônico - a partir das 08 horas do dia 08/01/2018 
às 08h59min do dia 24/01/2018 . abertura das propostas por meio ele-
trônico - Às 09 horas do dia 24/01/2018 . Início da sessão de disputa 
de Preços - Às 11 horas do dia 24/01/2018 . Valor estimado da licita-
ção - r$ 4 .037,20 . Fonte de recurso – VINCulado . Informações: o 
edital do Pregão eletrônico n° 3/2018 estará disponível a partir das 08 
horas do dia 08/01/2018 através dos seguintes acessos: Portal eletrô-
nico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link: http://
www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo,29557; Junto à plataforma 
eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www .licitacoes-e .com .br . 
demais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3331-2750 
e/ou e-mail: licitacao .sms@uberabadigital .com .br . uberaba/MG, 02 de 
janeiro de 2018 . IraCI Jose de souZa NeTo . secretário Munici-
pal de saúde . decreto 0008/2017 . (autoridade Competente) .

4 cm -05 1047316 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG. 

Pregão eletrônico nº 6/2018 . eXClusIVo Para M .e ./e .P .P . objeto 
- Fornecimento de fixador e revelador para filme radiológico odonto-
lógico, destinados à secretaria Municipal de saúde . Tipo de licitação: 
menor preço por item . recebimento das propostas por meio eletrô-
nico - a partir das 08 horas do dia 08/01/2018 às 08h59min do dia 
24/01/2018 . abertura das propostas por meio eletrônico - Às 09 horas 
do dia 24/01/2018 . Início da sessão de disputa de Preços - Às 14 horas 
do dia 24/01/2018 . Valor estimado da licitação - r$ 6 .950,00 . Fonte de 
recurso – VINCulado . Informações: o edital do Pregão eletrônico 
n° 6/2018 estará disponível a partir das 08 horas do dia 08/01/2018 
através dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura 
Municipal de uberaba/MG, pelo link: http://www .uberaba .mg .gov .br/
portal/conteudo,29557; Junto à plataforma eletrônica de licitações do 
Banco do Brasil: www .licitacoes-e .com .br . demais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (34) 3331-2750 e/ou e-mail: licitacao .sms@
uberabadigital .com .br . uberaba/MG, 02 de janeiro de 2018 . IraCI 
Jose de souZa NeTo . secretário Municipal de saúde . decreto 
0008/2017 . (autoridade Competente) .

4 cm -05 1047318 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG.

 Pregão eletrônico nº 13/2018 . eXClusIVo Para M .e ./e .P .P . objeto 
- Fornecimento de tubos para coleta de sangue para exames, destinada 
à secretaria Municipal de saúde . Tipo de licitação: menor preço por 
item . recebimento das propostas por meio eletrônico - a partir das 08 
horas do dia 08/01/2018 às 08h59min do dia 26/01/2018 . abertura das 
propostas por meio eletrônico - Às 09 horas do dia 26/01/2018 . Início 
da sessão de disputa de Preços - Às 10 horas do dia 26/01/2018 . Valor 
estimado da licitação - r$ 13 .818,14 . Fonte de recurso – VINCulado . 
Informações: Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Ube-
raba, pelo link: http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo,29557 
ou junto a plataforma eletrônica de licitações do Banco do Brasil: 
www .licitacoes-e .com .br . demais Informações podem ser obtidas pelo 
telefone (34) 3331-2750 e/ou e-mail: licitacao .sms@uberabadigital .
com .br . uberaba/MG, 02 de janeiro de 2018 . IraCI Jose de souZa 
NeTo . secretário Municipal de saúde . decreto 0008/2017 . (autori-
dade Competente) .

4 cm -05 1047322 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG.

 Pregão eletrônico nº 8/2018 . eXClusIVo Para M .e ./e .P .P . objeto 
- aquisição de estereomicroscópio binocular, visando atender a secre-
taria Municipal de saúde . Tipo de licitação: menor preço por item . 
recebimento das propostas por meio eletrônico - a partir das 08 horas 
do dia 08/01/2018 às 08h59min do dia 25/01/2018 . abertura das pro-
postas por meio eletrônico - Às 09 horas do dia 25/01/2018 . Início da 
sessão de disputa de Preços - Às 10 horas do dia 25/01/2018 . Valor 
estimado da licitação - r$ 3 .120,00 . Fonte de recurso – VINCulado . 
Informações: o edital do Pregão eletrônico n° 8/2018 estará dispo-
nível a partir das 08 horas do dia 08/01/2018 através dos seguintes 
acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/
MG, pelo link: http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo,29557; 
Junto à plataforma eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www .
licitacoes-e .com .br . demais informações podem ser obtidas pelo tele-
fone (34) 3331-2750 e/ou e-mail: licitacao .sms@uberabadigital .com .
br . uberaba/MG, 02 de janeiro de 2018 . IraCI Jose de souZa 
NeTo . secretário Municipal de saúde . decreto 0008/2017 . (autori-
dade Competente) .

4 cm -05 1047319 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG.

 PreGÃo eleTrÔNICo N° 005/2018 . eXClusIVo Para M .e ./
e .P .P . aquisição de aparelhos de micro system e dVd, em atendimento 
à secretaria Municipal de educação - seMed . recebimento das pro-
postas por meio eletrônico: a partir das 12 horas do dia 08/01/2018 
às 12h59min do dia 18/01/2018 . abertura das propostas por meio ele-
trônico: Às 13 horas do dia 18/01/2018 . Início da sessão de disputa 
de Preços: Às 15 horas do dia 18/01/2018 . Valor estimado da licita-
ção: r$ 3 .267,12 . Fonte de recursos: Convênio . Informações: o edi-
tal do Pregão eletrônico n° 005/2018 estará disponível a partir das 12 
horas do dia 08/01/2018 através dos seguintes acessos: Portal eletrô-
nico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, pelo link: http://

www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo,29557; 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@uberabadigital .com .br . uberaba/MG, 02 de 
janeiro de 2018 . rodrIGo luIs VIeIra . secretário Municipal de 
administração . (autoridade Competente) .

4 cm -04 1047234 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG.

 Modalidade - Pregão eletrônico nº 1/2018 . eXClusIVo Para M .e ./
e .P .P . objeto - Fornecimento de materiais e equipamentos odontoló-
gicos, destinados à secretaria municipal de saúde . Tipo de licitação: 
menor preço por item . recebimento das propostas por meio eletrô-
nico - a partir das 08 horas do dia 08/01/2018 às 08h59min do dia 
24/01/2018 . abertura das propostas por meio eletrônico - Às 09 horas 
do dia 24/01/2018 . Início da sessão de disputa de Preços - Às 10 horas 
do dia 24/01/2018 . Valor estimado da licitação - r$ 60 .830,02 . Fonte 
de recurso – VINCulado . Informações: o edital do Pregão eletrô-
nico n° 1/2018 estará disponível a partir das 08 horas do dia 08/01/2018 
através dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura 
Municipal de uberaba/MG, pelo link: http://www .uberaba .mg .gov .br/
portal/conteudo,29557; Junto à plataforma eletrônica de licitações do 
Banco do Brasil: www .licitacoes-e .com .br . demais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (34) 3331-2750 e/ou e-mail: licitacao .sms@
uberabadigital .com .br . uberaba/MG, 02 de janeiro de 2018 . IraCI 
Jose de souZa NeTo . secretário Municipal de saúde . decreto 
0008/2017 . (autoridade Competente) .

4 cm -05 1047314 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG.

 Pregão eletrônico nº 2/2018 . objeto – Contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de ambulância de suporte avançado 
de vida (uTI), 24 (vinte e quatro) horas por dia, com equipe médica 
completa, destinados à secretaria Municipal de saúde . Tipo de licita-
ção: menor preço por item . recebimento das propostas por meio ele-
trônico - a partir das 08 horas do dia 08/01/2018 às 08h59min do dia 
24/01/2018 . abertura das propostas por meio eletrônico - Às 09 horas 
do dia 24/01/2018 . Início da sessão de disputa de Preços - Às 10 horas 
do dia 24/01/2018 . Valor estimado da licitação - r$ 393 .183,24 . Fonte 
de recurso – PrÓPrIo . Informações: o edital do Pregão eletrônico 
n° 2/2018 estará disponível a partir das 08 horas do dia 08/01/2018 
através dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura 
Municipal de uberaba/MG, pelo link: http://www .uberaba .mg .gov .br/
portal/conteudo,29557; Junto à plataforma eletrônica de licitações do 
Banco do Brasil: www .licitacoes-e .com .br . demais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (34) 3331-2750 e/ou e-mail: licitacao .sms@
uberabadigital .com .br . uberaba/MG, 02 de janeiro de 2018 . IraCI 
Jose de souZa NeTo . secretário Municipal de saúde . decreto 
0008/2017 . (autoridade Competente) .

5 cm -05 1047315 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG.

 Pregão eletrônico nº 7/2018 . eXClusIVo Para M .e ./e .P .P . objeto 
- aquisição de cilindros para gases medicinais, destinada à secretaria 
Municipal de saúde . Tipo de licitação: menor preço por item . rece-
bimento das propostas por meio eletrônico - a partir das 08 horas do 
dia 08/01/2018 às 08h59min do dia 24/01/2018 . abertura das propostas 
por meio eletrônico - Às 09 horas do dia 24/01/2018 . Início da ses-
são de disputa de Preços - Às 14 horas do dia 24/01/2018 . Valor esti-
mado da licitação - r$ 14 .853,03 . Fonte de recurso – VINCulado . 
Informações: o edital do Pregão eletrônico n° 7/2018 estará dispo-
nível a partir das 08 horas do dia 08/01/2018 através dos seguintes 
acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba/
MG, pelo link: http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/conteudo,29557; 
Junto à plataforma eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www .
licitacoes-e .com .br . demais informações podem ser obtidas pelo tele-
fone (34) 3331-2750 e/ou e-mail: licitacao .sms@uberabadigital .com .
br . uberaba/MG, 02 de janeiro de 2018 . IraCI Jose de souZa 
NeTo . secretário Municipal de saúde . decreto 0008/2017 . (autori-
dade Competente) .

4 cm -05 1047325 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErLÂNDiA.

aviso de licitação . Pregão eletrônico para registro de Preços nº . 
796/2017 . licitação com reserva para Microempresa e empresa de 
Pequeno Porte itens para ampla Concorrência . Critério de Julgamento 
“Menor preço por Item” . secretaria Municipal de educação, através da 
diretoria de Compras - realizará licitação supramencionada - objeto: 
registro de Preços para futura ou eventual contratação de empresa para 
aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal, arroz, amendoim, 
aveia em flocos, biscoito de maisena, achocolatado e outros), em aten-
dimento à secretaria acima citada e secretaria Municipal de desen-
volvimento social, Trabalho e Habitação . o Credenciamento para este 
Pregão deverá ser efetuado até às 23:59 horas do dia 22/01/2018, exclu-
sivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no 
site da Caixa econômica Federal - http://licitacoes .caixa .gov .br . a ses-
são pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até 
às 09:00 horas do dia 23/01/2018 e o início dos lances na Internet será 
das 13:00 até às 14:00 horas do dia 23/01/2018, no mesmo endereço 
Web . uberlândia, 04 de janeiro de 2018 . Célia Maria Tavares do Nasci-
mento - secretária Municipal de educação

4 cm -05 1047366 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VirGiNÓPoLiS/mG

Pregão Presencial 008/2018torna público para conhecimento dos inte-
ressados que na data de 19/01/2018,às 09:00 horas, fará realizar licita-
ção, cujo objeto é locação de Van para atender ao TFd do município . 
Informações pelo e-mail: licitacao@virginopolis .mg .gov .br

1 cm -05 1047297 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VirGiNÓPoLiS/mG 

– RETIFICAÇÃO Torna publico a Retificação da concorrência 
001/2018 que passara a abertura dos envelopes para o dia 09/02/2018 
as 09:00  . Informações pelo e-mail: licitacao@virginopolis .mg .gov .br

1 cm -05 1047286 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo BráS Do SuAÇuÍ

- aviso de licitação – Pregão Presencial n o 03/2018 . o Município de 
são Brás do suaçuí, MG, torna público que fará realizar uma licitação 
na modalidade Pregão Presencial, no dia 18/01/2018, às 09 horas, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal , localizada na avenida dr . 
aprígio ribeiro de oliveira, n o 150- 3 o pavimento - centro, visando 
a Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de estrutura e apre-
sentação de shows artísticos para realização dos eventos “Carnabrás 
2018” e Festa Cultural “educação Patrimonial II” . a visita técnica 
acontecerá nas datas 15 ou 16 de janeiro de 2018 às nove horas, na sede 
da Prefeitura Municipal, localizada na avenida doutor aprígio ribeiro 
de oliveira, nº 150, bairro Centro – são Brás do suaçuí/MG . Cópia 
do edital disponível no site www .saobrasdosuacui .mg .gov .br e mais 
informações pelo telefone (31) 3738-1570 . são Brás do suaçuí, 05 de 
janeiro de 2018 . elias ribeiro de souza - Prefeito Municipal .

4 cm -05 1047423 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABiNÓPoLiS/mG

 -Torna público o 3º . (terceiro) termo aditivo . Processo licitatório nº . 
051/2016 – Tomada de Preços nº . 008/2016 . objeto: Mudança do tipo 
de Calçamento de Paralelepipedo para Bloquete e inclusão de solução 
de drenagem local . Contrato N° . 091/2013 – orGaNIZações e 
TraNsPorTe NIColINe lTda – Me, CNPJ: 07 .201 .748/0001-00, 
com aditivo de prazo prorrogado com vencimento em 26/02/2019 . Nir-
ley de Pinho Tavares – Prefeito Municipal .

2 cm -05 1047499 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTAiS - mG 

-Termo Aditivo ao contrato firmado com Pública – Consultores e Audi-
tores associados ltda, por 12 meses - facultado pelo art . 57, Inciso 
II - lei n° 8 .666/93 e suas alterações . Cristais, 03 .01 .2018 - C .P .l . – 
Prefeito Municipal .

1 cm -03 1046445 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PEDrALVA/mG

aVIso de lICITaçÃo – ProCesso Nº 10/2018 – PreGÃo Pre-
seNCIal Nº 01/2018 . TIPo: menor preço global . oBJeTo: aquisi-
ção de cestas básicas para distribuição gratuita aos servidores públi-
cos . aBerTura: 18/01/2018 às 09h30min . aVIso de lICITaçÃo 
– ProCesso Nº 11/2018 – PreGÃo PreseNCIal Nº 02/2018 . 
TIPo: menor preço global . oBJeTo: Contratação de empresa espe-
cializada emPrestação de serviços de Plantão Médico Presencial para 
atendimento de urgência e emergência, 24h (vinte e quatro horas) . 

aBerTura: 18/01/2018 às 14h . aVIso de lICITaçÃo – Pro-
Cesso Nº 12/2018 – PreGÃo PreseNCIal Nº 03/2018 . TIPo: 
menor preço por item . oBJeTo: aquisição de gêneros alimentícios 
para atender a merenda escolar . aBerTura: 19/01/2018 às 09h30min .
aVIso de lICITaçÃo – ProCesso Nº 13/2018 – PreGÃo Pre-
seNCIal Nº 04/2018 . TIPo: menor preço por item . oBJeTo: regis-
tro de Preços para prestação de serviços de exames laboratoriais para 
atender gestantes . aBerTura: 23/01/2018 às 09h30min .aVIso de 
lICITaçÃo – ProCesso Nº 14/2018 – PreGÃo PreseNCIal Nº 
05/2018 . TIPo: menor preço global . oBJeTo: Contratação de empresa 
especializada em consultoria e assessoria na área de engenharia . aBer-
Tura: 22/01/2018 às 09h30min .aVIso de lICITaçÃo – Pro-
Cesso Nº 15/2018 – PreGÃo PreseNCIal Nº 06/2018 . TIPo: 
menor preço por quilômetro rodado . oBJeTo: Prestação de serviço de 
transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do Município de 
Pedralva . aBerTura: 23/01/2018 às 14h . editais completos e infor-
mações estão disponíveis no sítio www .pedralva .mg .gov .br . Pedralva, 
05/01/2018 . Maria Teresa rangel Monti santos – Pregoeira .

6 cm -05 1047370 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JANAuBA/mG

Nono extrato aditivo ao Contrato - Processo licitação N° .: 000079/ 
2013 . Modalidade: 000012/2013 . Contratante: Município de Janaúba . 
Contratada: locaminas Janaúba-ltda, Marcorelio Ferreira santos . 
objeto da licitação: locação de Veículos Para atendimento do Gabi-
nete e secretarias . Vigência: 08/04/2013 a 08/04/2014 . Prorrogação: 
31/12/2017 a 31/03/2018 .

2 cm -05 1047430 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JANAÚBA/mG

raTIFICaçÃo de dIsPeNsa . Modalidade: dispensa art . 24 . Nº . 
da sequência: 000073/2017 . Numero Processo: 000140/2017 . objeto: 
Fornecimento de internet. Ratifico o ato acima que considerou Dis-
pensável a licitação, com fundamento no art . 24 da lei 8 .666/93, a 
favor da empresa abaixo relacionada, para aquisição dos itens e valores 
constantes do quadro demonstrativo, face ao disposto no art . 26 da lei 
8 .666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído .

Item  descrição Quantidade unidade Valor 
do Item

Valor 
Total

NorTe CoMuNICaCoes eM eIrelI - ePP

 0001
 fornecimento de 
internet banda 
larga através de 
fibra óptica

2 Mês 5 .156,20 10 .312,40

Total do Fornecedor: 10 .312,40
Total Geral: 10 .312,40

Publique-se:
Janaúba-MG, 04 de janeiro de 2018 .

Carlos Isaildon Mendes - Prefeito Municipal . 
5 cm -05 1047376 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL SANTANA Do DESErTo. 
licitação n° 001/2018 - TP n° 001/2018 - o Município de santana do 
deserto, na forma da lei, faz saber que às 09:00h do dia 25 de janeiro 
de 2018, na Prefeitura, na sala de licitação, localizada à Pça . Mauro 
roquete Pinto, santana do deserto, será realizada licitação para con-
tratação de empresa especializada para pavimentação de vias, con-
forme Convênio seToP 810/2010 . Tipo Menor Preço Global conforme 
consta no edital que se encontra a disposição de todos na Prefeitura, ou 
em: licitacao@santanadodeserto .mg .gov .br

2 cm -05 1047498 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FELiSBurGo

 Torna público o Processo licitatório 001/2018, Pregão Presencial 
srP 001/2018, Menor Preço por Item . objeto: registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes, 
afins para atender as diversas Secretarias do Município de Felisburgo/
MG . Com abertura no dia 18/01/2018 às 08:00hs na sede da Prefei-
tura Municipal .
 Torna público o Processo licitatório 002/2018, Pregão Presencial 
srP 002/2018, Menor Preço por Item . objeto: registro de Preços para 
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de medica-
mentos, para atender a secretaria Municipal de saúde . Com abertura no 
dia 18/01/2018 às 10:00hs na sede da Prefeitura Municipal .

3 cm -05 1047491 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE VirGEm DA LAPA

Por intermédio de sua CPl, torna público que realizará Pal nº 
010/2018, TP nº 001/2018, destinado acontratação de empresa de con-
sultoria jurídica com vistas à prestação de serviços advocatícios espe-
cializados . o Processo será julgado de acordo a lei Federal 8 .666/93, 
e lC 123/2006 e suas alterações . abertura, dia 23de janeiro de 2018 às 
09:00hs na sede da Prefeitura Municipal, situada na rua Governador 
Valadares, 72, centro .

2 cm -05 1047326 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE iNHAÚmA/mG
eXTraTo de CoNTraTo Nº 001/2018 - CoNTraTaNTe: Câmara 
Municipal de Inhaúma; CoNTraTada: Consystem ltda - Me . 
oBJeTo: Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de assessoria Contábil, Financeira e administrativa . Processo 
licitatório nº 001/2018 - Convite nº 001/2018 . dotação: 3 .3 .90 .39-00 . 
Valor Total: r$ 68 .400,00 . Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018 . Verea-
dor rogério angelino da silva - Presidente .

2 cm -05 1047417 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE
SANTA HELENA DE miNAS/mG

 extrato de Homologação e extrato de Contrato . Processo licita-
tório nº 018/2017 - Tomada de Preços n° 001/2017 - Homologação: 
02/10/2017 . extrato do Contrato nº 010/2017, Vigência: 02/10/2017 a 
30/12/2017 . objeto: “Contratação de empresa sob o regime de execu-
ção de menor preço por empreitada global, para a Construção do Muro 
no Posto Indígena da Aldeia Água Boa - Maxacali, firmado através da 
resolução ses/MG nº 4 .997 de 09 de novembro de 2015 alterada para 
resolução ses/MG N° 5 .707/2017 substituindo resolução 5 .263/2016 
incluindo as resoluções: 2 .748/2011, 3 .736/2013, 4 .202/2014 da secre-
taria de estado de saúde de Minas Gerais e o Município de santa 
Helena de Minas/MG . empresa: loss Construção locação e serviços 
ltda-ePP - CNPJ: 28 .194 .602/0001-46, valor r$ 89 .955,77 (oitenta e 
nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) . 
santa Helena de Minas/MG, 05/01/2018 . artur rodrigues da silva - 
Prefeito Municipal

Processo licitatório N° 025/2017 - Pregão Presencial N° 020/2017 . 
objeto é o registro de Preços para futura e eventual aquisição de Mate-
rial de Construção, para a Edificação de Castelo de Água com Fuste 
5 .00m, através da resolução ses/MG nº 4 .997 de 09 de novembro 
de 2015 alterada para resolução ses/MG N° 5 .707/2017 substituindo 
resolução 5 .263/2016 incluindo as resoluções: 2 .748/2011, 3 .736/2013, 
4 .202/2014, da secretaria de estado de saúde de Minas Gerais e o Muni-
cípio de santa Helena de Minas/MG, com exclusividade para MeI, 
Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Cooperativas enquadra-
das no artigo 34 da lei N° 11 .488, de 2007, Contratado: Construneves 
Material de Construção ltda-Me, CNPJ: 12 .322 .649/0001-08, Valor de 
r$13 .890,53 (treze mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e três 
centavos), Vigência:07/11/2017 a 06/11/2018 . santa Helena de Minas/
MG, 05/01/2018 - artur rodrigues da silva - Prefeito Municipal

 extrato de Homologação e extrato de Contrato - Processo licita-
tório nº 027/2017 - Tomada de Preços n° 002/2017 - Homologação: 
07/12/2017 . extrato do Contrato nº 011/2017, Vigência: 07/12/2017 a 
06/03/2018 . objeto: “Contratação de empresa sob o regime de execu-
ção de menor preço por empreitada global para execução de calçamento 
em bloquete, com 2 .615,28 m², e = 8 cm, Fck = 35 Mpa, incluindo for-
necimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento 
e = 6 cm, assentamento de meio - fio de concreto pré-moldado tipo 
a - (12 x 16,7 x 35) cm, com 1 .039, 32 m, construção de 944,06 m de 
serjeta tipo 2- 40 x 5 cm, I = 15%, e execução de 06 unidades de rampa 
para acesso de deficiente, em concreto simples Fck=25 Mpa, desempe-
nada, com pintura indicativa, nas ruas euclina de souza, Maria apare-
cida, alvorada e Tancredo Baldraia, distrito de Bom Jesus da Vitória, 
através do Convênio n° 1491001362/2016, Firmado com a seGoV - 
secretaria de estado do Governo de Minas Gerais e o Município de 
santa Helena de Minas/MG . empresa: rodrigues e aguilar ltda-Me 
- CNPJ: 19 .751 .418/0001-69, valor r$ 199 .311,36 (cento e noventa e 

nove mil trezentos e onze reais e trinta e seis centavos) . santa Helena de 
Minas/MG, 05/01/2018 . artur rodrigues da silva - Prefeito Municipal

 extrato de Homologação e extrato de Contrato - Processo licitatório nº 
028/2017 - Tomada de Preços n° 003/2017 - Homologação: 12/12/2017 . 
extrato do Contrato nº 012/2017, Vigência: 12/12/2017 a 11/03/2018 . 
objeto: “Contratação de empresa sob o regime de execução de menor 
preço por empreitada global para execução de recapeamento asfáltico 
de 3 .279,86 m² em PMF (Pré-Misturado a frio) e execução de 1 .069,92 
ml de sarjeta nas ruas Belo Horizonte, Costa e silva, Milton Campos e 
Teodoro rodrigues, através do Convênio n°1491000732/2016, Firmado 
com a seGoV - secretaria de estado do Governo de Minas Gerais e o 
Município de santa Helena de Minas/MG . empresa: loss Construção 
locação e serviços ltda-ePP - CNPJ: 28 .194 .602/0001-46, valor r$ 
149 .911,48 (cento e quarenta e nove mil novecentos e onze reais e qua-
renta e oito centavos) . santa Helena de Minas/MG, 05/01/2018 . artur 
rodrigues da silva - Prefeito Municipal

Processo licitatório N° 029/2017 - Pregão Presencial N° 021/2017 . 
objeto é o registro de Preços para futura e eventual aquisição de GlP 
(gás liquefeito de petróleo) 13 kg (só o liquido) e recipiente para gás em 
aço tipo botijão, destinados à manutenção das atividades das secretarias 
do município de santa Helena de Minas, com exclusividade para MeI, 
Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Cooperativas enquadra-
das no artigo 34 da lei N° 11 .488, de 2007, Contratado: GasVal-dis-
tribuidora de agua e Gás ltda-Me, CNPJ: 27 .315 .106/0001-30, Valor 
de r$ 29 .580,00 (vinte e nove mil e quinhentos e oitenta reais), Vigên-
cia: 22/12/2017 a 21/12/2018 . santa Helena de Minas/MG, 05/01/2018 
- artur rodrigues da silva - Prefeito Municipal

eXTraTo de INeXIGIBIlIdade de lICITaçÃo N° 004/2017 . 
o Município de santa Helena de Minas, Inexigibilidade nº 004/2017 
- Processo licitatório n° 031/2017 . em vista das razões alinhadas pela 
Comissão Permanente de licitação, torna público a Contratação de 
Produtora Musical que detenha exclusividade da titularidade do can-
tor Mauricio Matos e Paloma oliver, para a realização do evento em 
Comemoração ao reveillon, que será realizado no dia 31 de dezem-
bro de 2017, no Município de santa Helena de Minas/MG, que entre 
si fazem o município de santa Helena de Minas e a empresa: a J de 
Jesus Neves de Itamaraju-Me, CNPJ: 05 .049 .102/0001-15, rua Vis-
conde de Cairu, n° 534, Bairro: santo ant .do Monte, CeP: 45 .836-000, 
Itamaraju-Ba em Comemoração das festividades juninas, nos termos 
do artigo 25, inciso III da lei 8 .666/93 e suas posteriores alterações, 
como também em função da razoabilidade e economicidade . Valor r$ 
18 .000,00 (dezoito mil reais) . santa Helena de Minas/MG, 05/01/2018 
- artur rodrigues da silva – Prefeito Municipal .

 Processo licitatório nº 014/2015 - Inexigibilidade n° - 001/2015 - Cre-
denciamento n° 001/2015 - extrato do 4º Termo aditivo ao Contrato: 
José Geraldo de souza, objeto: Prestação de serviços de assistência 
Médica aos Munícipios de santa Helena de Minas/MG, nas sedes de 
Unidades de Saúde. Vigência: 02/10/2017 a 31/12/2017, justifica-se a 
redução do valor do contrato em decorrência da mudança das 40 (qua-
renta) horas semanais para 20 (vinte) horas semanais . o Valor referente 
ao referido contrato, reduz o valor de r$ 4 .520,00 (quatro mil quinhen-
tos e vinte reais) mensal para r$ 2 .076,00 (dois mil e setenta e seis 
reais) mensal, referente a 20 horas semanais . santa Helena de Minas/
MG, 05/01/2018 . artur rodrigues da silva - Prefeito Municipal

ProCesso lICITaTÓrIo Nº 032/2016 - PreGÃo PreseN-
CIal Nº 022/2016 - 2º TerMo adITIVo PraZo de VIGÊN-
CIa, empresa: acácio Produções ltda-Me . Vigência: 02/01/2018 a 
31/12/2018 . santa Helena de Minas/MG, 05/01/2018 . artur rodrigues 
da silva - Prefeito Municipal

ProCesso lICITaTÓrIo Nº 007/2017 - PreGÃo PreseN-
CIal Nº 006/2017 - 2º TerMo adITIVo PraZo de VIGÊNCIa, 
empresa: suporte - administração e serviços Públicos - eireli - Me, 
Vigência: 04/10/2017 a 31/12/2017 . santa Helena de Minas/MG, 
05/01/2018 . artur rodrigues da silva - Prefeito Municipal

ProCesso lICITaTÓrIo nº 017/2014 - ToMada de Preços 
nº 002/2014 - Torna público 23° Termo aditivo prazo de vigência, 
empresa: skala Prestadora de serviços e Construção ltda-Me - Vigên-
cia: 02/01/2018 a 03/03/2018 . santa Helena de Minas/MG, 05/01/2018 . 
artur rodrigues da silva - Prefeito Municipal

ProCesso lICITaTÓrIo nº 031/2016 - CarTa CoNVITe nº 
003/2016 - Torna público 6° Termo aditivo prazo de vigência, empresa: 
rodrigues e aguilar ltda-Me - Vigência: 12/12/2017 a 10/02/2018 . 
santa Helena de Minas/MG, 05/01/2018 . artur rodrigues da silva - 
Prefeito Municipal

 ProCesso lICITaTÓrIo Nº 005/2014 - CoNVITe Nº 005/2014 
- 4º TerMo adITIVo PraZo de VIGÊNCIa, empresa: Centermi-
dia Publicações ltda-Me, Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018 . santa 
Helena de Minas/MG, 05/01/2018 . artur rodrigues da silva - Prefeito 
Municipal

 Processo licitatório nº 001/2018 - Pregão Presencial nº 001/2018, 
Objeto: Registro de Preços, com finalidade de selecionar proposta mais 
vantajosa para a eventual aquisição de gêneros alimentícios (Merenda 
escolar), material de limpeza e utensílios domésticos em geral, para 
manutenção das diversas secretarias do Município de santa Helena de 
Minas/MG, com exclusividade para MeI, Microempresas, empresas 
de Pequeno Porte e Cooperativas enquadradas no artigo 34 da lei N° 
11 .488, de 2007 . Interessados poderão retirar o edital na sala de licita-
ções a Praça euclides silveira Tolentino, 141, Centro, no horário de 
07:00 às 13:00hs, Fone: (33) 3626-9000 . abertura: 19/01/2018 às 8:00 
horas . santa Helena de Minas, 05/01/2018 . Cíntia Pereira dos santos 
- Pregoeira .

32 cm -05 1047614 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESPiNoSA/mG

eXTraTo de CoNTraTo de FINaNCIaMeNTo BdMG/BF Nº 
240 .974/17 - Partes: Banco de desenvolvimento de Minas Gerais s .a . 
(BdMG) e Município de espinosa/MG; Finalidade: realização de 
obras de infraestrutura; Valor: r$ 2 .000 .000,00 (dois milhões de reais) . 
Vencimentos: 11/02/2019 a 10/01/2024 - assinatura: 04/01/2018

2 cm -05 1047374 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE moNJoLoS/mG

extrato do 1º Termo aditivo ao Contrato relativo ao Processo lici-
tatório nº 001/2017 - Convite nº 001/2017 - Contratante: Câmara 
Municipal de Monjolos; Contratada: Consystem ltda-Me . objeto: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
assessoria Contábil-Informatizada, Financeira e administrativa . 1º 
Termo aditivo ao Contrato relativo ao Processo licitatório nº 001/2017 
- Convite nº 001/2017 . dotação orçamentária: 3 .3 .90 .39 .00; Valor r$ 
9 .400,00; Vigência: 02/01/2018 a 28/02/2018 . Vereador rodrigo de 
assis - Presidente .
extrato do Contrato relativo ao Processo administrativo nº 001/2018 
- dispensa de licitação nº 01/2018 - Contratante: Câmara Municipal 
de Monjolos; Contratada: BH system ltda-Me . objeto: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de atualização e 
manutenção corretiva e evolutiva das informações do portal dinâmico 
www .cmmonjolos .mg .gov .br, nos meses de Janeiro a dezembro de 
2018 . Processo administrativo nº 001/2018 - dispensa de licitação 
nº 01/2018 . dotação orçamentária: 3 .3 .90 .39 .00; Valor r$ 4 .800,00; 
Vigência 04/01/18 a 31/12/18 . Vereador rodrigo de assis-Presidente

4 cm -05 1047355 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAoBim/mG.
aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo PreseNCIal Nº . 001/2018 . o 
Município de Itaobim/MG – torna público que realizará licitação na 
Modalidade Pregão Presencial - Tipo: menor preço por item – para 
aquisição de Gêneros alimentícios, no sistema registro de preços . 
abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 18/01/2018, às 09:00h . as 
cópias do edital nº . 001/2018 - PreGÃo PreseNCIal Nº . 001/2018 
- Pal Nº . 001/2018, esclarecimentos e informações poderão ser obtidos 
no depto . Municipal de licitação e Patrimônio - rua Belo Horizonte, 
360, Centro, CeP: 39 .625-000 – Itaobim/MG, Fone: (33) 3734-1157 . 
e-mail: licitacao@itaobim .mg .gov .br, edital disponível no site: www .
itaobim .mg .gov .br/licitacoes . robson Jose Chaves - Pregoeiro .
 aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo PreseNCIal Nº . 002/2018 . o 
Município de Itaobim/MG – torna público que realizará licitação na 
Modalidade Pregão Presencial - Tipo: menor preço por item – para 
aquisição de Gás envasado botijão de 13 KG (gás de cozinha) . aber-
tura dos envelopes dar-se-á no dia: 23/01/2018, às 09:00h . as cópias 
do edital nº . 002/2018 - PreGÃo PreseNCIal Nº . 002/2018 - Pal 
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