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 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TumiriTiNGA. 

aVIso de PuBlICaçÃo do 1° TerMo 
adITIVo ao CoNTraTo 66/2020 .

 a Prefeitura Municipal de Tumiritinga/MG, torna público o aditivo 
do contrato de nº 66/2020, Processo nº 056/2020 com vigência de 
31/12/2020. Por este Termo Aditivo fica acrescido R$ 24.800,00 
(vinte e quatro mil e oitocentos reais), equivalentes a 50% do valor 
originalmente contrato . Com o acréscimo o valor total do contrato 
passa a ser de r$74 .400,00 (setenta e quatro mil quatrocentos reais) . 
José Paulo Bretas Cabral, Prefeito Municipal .

3 cm -14 1428055 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE TumiriTiNGA. 
eXTraTo do 1º TerMo adITIVo ao CoNTraTo 

Nº 113/2019, ProCesso 096/2019 
– Pregão Presencial nº 034/2019 . Partes: Município de Tumiri-
tinga/MG e digitaliza Tecnologia e Gestao de dados ltda Cnpj: 
28 .748 .272/0001-93 . objeto: Prorrogação de vigência contratual de 
03/12/2020 até 31/12/2020 e acréscimo de quantidade de 25% por 
cento da quantidade total do contrato . data do aditivo: 02/12/2020 .

2 cm -14 1428348 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE uBErABA/mG
ToMada de Preços N° 12/2020

rePuBlICado . objeto: Contratação de empresa de engenharia 
para execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e pavi-
mentação da ligação av . Niza Guaritá e residencial oneida Mendes, 
neste município, em atendimento à secretaria de serviços urbanos 
e obras . Valor estimado: r$ 452 .783,36 . local, data e horário da 
sessão: Às 14h (Quatorze horas) do dia 06(seis) de Janeiro de 2021. 
“Centro administrativo Jornalista ataliba Guaritá Neto” – depar-
tamento de licitação da secretaria Municipal de serviços urbanos 
e obras, situada na rua d . luís Maria santana, 141, Bairro santa 
Marta, uberaba/MG . Informações: seob .licitacao@uberabadigital .
com .br e pelos telefones: (34)3318-0837 . oBserVaçÃo: Poderão 
participar do certame os licitantes que atenderem às condições da 
lei e aos termos do referido instrumento convocatório . uberaba, 14 
de dezembro de 2020 . KellY Ma X CosTa . Presidente da CPl/
sesurB-sds .

4 cm -14 1428085 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA
 eXTraTo de HoMoloGaçÃo e 

adJudICaçÃo ProCesso Nº 2592/2020
 - Contratante: Prefeitura Municipal de Viçosa-MG, CNPJ (MF) 
18 .132449/0001-79 . Contratada – Ms PaVIMeNTaçÃo eIrelI, 
CNPJ: 26 .088 .941/0001-12 . objeto: Contratação de empresa espe-
cializada em engenharia ou arquitetura para fornecer serviço de 
recapeamento da rua Joaquim de andrade, no Bairro santa Clara do 
município de Viçosa-MG, no valor total de r$ 293 .553,39 (duzen-
tos e noventa e três mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e 
nove centavos) . FuNdaMeNTaçÃo leGal: lei 8 .666/93 e suas 
alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer- Viçosa, 14 de 
dezembro de 2020 .

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de homologação 
e adjudicação processo nº 2593/2020- Contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Viçosa-MG, CNPJ (MF) 18 .132449/0001-79 . Contratada – 
WorKserVICe eIrelI-ePP, CNPJ: 11 .368 .044/0001-95 . objeto: 
Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura, 
para fornecer estritamente igual ao previsto neste documento, ser-
viço de pavimentação da rua e Bairro Vale do sol do Município de 
Viçosa-MG, no valor total de r$ 254 .442,40 (duzentos e cinquenta 
e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centa-
vos) . FuNdaMeNTaçÃo leGal: lei 8 .666/93 e suas alterações 
– Prefeito Municipal – Ângelo Chequer- Viçosa, 14 de dezembro de 
2020 .

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de homologação 
e adjudicação processo nº 2591/2020- Contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Viçosa-MG, CNPJ (MF) 18 .132449/0001-79 . Contratada – 
Ms PaVIMeNTaçÃo eIrelI, CNPJ: 26 .088 .941/0001-12 . objeto: 
Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura, 
para fornecer estritamente igual ao previsto neste documento, serviço 
de recapeamento da rua leonor de oliveira, bairro Cidade Nova, no 
município de Viçosa - MG, no valor total de r$ 266 .084,88 (duzen-
tos e sessenta e seis mil, oitenta e quatro reais e oitenta e oito centa-
vos) . FuNdaMeNTaçÃo leGal: lei 8 .666/93 e suas alterações 
– Prefeito Municipal – Ângelo Chequer- Viçosa, 14 de dezembro de 
2020 .

8 cm -14 1428278 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA 
eXTraTo de CoNTraTo de ForNeCIMeNTo 

Nº 355/2020 ProCesso N° 3400/2020 
 Pregão eletrônico nº 147/2020 . CoNTraTaNTe: Prefeitura 
Municipal de Viçosa-MG, CNPJ (MF) 18 .32 .449/0001-79 CoN-
TraTado – lICITa BrasIl soluçoes eM TeCNoloGIa 
eIrelI, inscrito no CNPJ: 27 .333 .217/0001-70, objeto: aquisição 
de equipamentos eletrônicos para atender as escolas e Creches Muni-
cipais do Município de Viçosa-MG, iniciando em 30 de Novembro 
de 2020 com termino em de 29 de Novembro de 2021, no valor de, 
r$ 2 .832,00 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais) Fundamen-
tação legal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito Municipal – 
Ângelo Chequer 

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de Contrato de 
Fornecimento Nº 356/2020 processo n° 3400/2020 – Pregão ele-
trônico nº 147/2020 . CoNTraTaNTe: Prefeitura Municipal de 
Viçosa-MG, CNPJ (MF) 18 .32 .449/0001-79 CoNTraTado – 
K .C .r .s Comercio equipamentos eireli - ePP, inscrito no CNPJ: 
21 .971 .041/0001-03, objeto: aquisição de equipamentos eletrônicos 
para atender as escolas e Creches Municipais do Município de Viço-
sa-MG, iniciando em 30 de Novembro de 2020 com termino em de 
29 de Novembro de 2021, no valor de, r$ 830,00 (oitocentos e trinta 
reais) Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Pre-
feito Municipal – Ângelo Chequer

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de Contrato de 
Fornecimento Nº 357/2020 processo n° 3400/2020 – Pregão ele-
trônico nº 147/2020 . CoNTraTaNTe: Prefeitura Municipal de 
Viçosa-MG, CNPJ (MF) 18 .32 .449/0001-79 CoNTraTado – 
CCK CoMerCIal lTda, inscrito no CNPJ: 22 .065 .938/0001-22, 
objeto: aquisição de equipamentos eletrônicos para atender as esco-
las e Creches Municipais do Município de Viçosa-MG, iniciando em 
30 de Novembro de 2020 com termino em de 29 de Novembro de 
2021, no valor de, r$ 2 .224,87 (dois mil, duzentos e vinte e quatro 
reais e oitenta e sete centavos) Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e 
suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de ata de regis-
tro de preço Nº 180/2020 processo n° 2967/2020 – Pregão eletrô-
nico n° 149/2020 . Contratante: Prefeitura Municipal de Viçosa-mg, 
CNPJ 18 .32 .449/0001-79, contratado – CIdINeIa lIMa saNTos 
11144591600, inscrito no CNPJ: 26 .425 .324/0001-65, objeto: aqui-
sição de alimentos ricos em proteínas para atender as necessidades da 
entidades de acolhimento aos idosos e moradores de rua, iniciando 
em 01 de dezembro de 2020 com termino em 30 de novembro de 
2021, no valor de r$ 37 .723,60 (Trinta e sete mil, setecentos e vinte 
e três reais e sessenta centavos) . Fundamentação legal: lei 8 .666/93 
e suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer 

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de termo adi-
tivo nº 03 ao Contrato de prestação de serviços Nº 04/2018 ao pro-
cesso n° 0074/2018, dispensa de licitação . CoNTraTaNTe: 
Prefeitura Municipal de Viçosa-MG, Contratado: esTado de 
MINas GeraIs, pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 
05 .475 .103/0001-21 . objeto: Contratação de empresa especializada 
em publicação oficial no Estado de Minas Gerais, iniciando 25 de 
janeiro de 2021 com termino no dia 24 de Janeiro 2022 . Fundamen-
tação legal: lei 8 .666/93 e suas alterações – Prefeito Municipal – 
Ângelo Chequer . 

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de Contrato de 
Fornecimento Nº 314/2020 processo n° 3923/2019 – Pregão ele-
trônico nº 114/2020 . CoNTraTaNTe: Prefeitura Municipal de 
Viçosa-MG, CNPJ (MF) 18 .32 .449/0001-79 CoNTraTado – 
VaNessa rodrIGues de CarValHo eIrelI, inscrito no 
CNPJ: 11 .366 .017/0001-240, objeto: aquisição de material esportivo 
para atender as necessidades programa seleções do futuro da secreta-
ria de cultura, iniciando em 08 de outubro de 2020 com termino em 
de 31 de dezembro de 2020, no valor de, R$ 14.112,00 (Quatorze mil, 
cento e doze reais) Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas altera-
ções – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer

15 cm -14 1428288 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ViÇoSA 
eXTraTo de TerMo adITIVo Nº 01 

ao Contrato de Prestação de serviço Nº 214/2018 ao processo n° 
2118/2018 dispensa de licitação . 
CoNTraTaNTe: Prefeitura Municipal de Viçosa-MG, Contratado: 
TGB TraNsPorTe GIVIsIeZ BruM lTda, pessoa jurídica, ins-
crita no CNPJ sob o nº 21 .568 .518/0001-04 . objeto: Contratação de 
empresa especializada para reestabelecimento da trafegabilidade da 
zona rural de lamim, iniciando 14 de setembro de 2020 com termino 
no dia 31 de dezembro 2020 . Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e 
suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer .

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de termo aditivo 
nº 01 ao Contrato de Prestação de serviço Nº 215/2020 ao processo 
n° 2114/2020 dispensa de licitação . CoNTraTaNTe: Prefeitura 
Municipal de Viçosa-MG, Contratado: TGB TraNsPorTe GIVI-
sIeZ BruM lTda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 
21 .568 .518/0001-04 . objeto: Contratação de empresa especializada 
para reestabelecimento da trafegabilidade de são José do triunfo, no 
valor de r$ 21 .258,47 (Vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais 
e quarenta e sete centavos) iniciando 14 de setembro de 2020 com 
termino no dia 31 de dezembro 2020 . Fundamentação legal: lei 
8 .666/93 e suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer .

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de termo aditivo 
nº 01 ao Contrato de Prestação de serviço Nº 216/2020 ao processo 
n° 2113/2020 dispensa de licitação . CoNTraTaNTe: Prefeitura 
Municipal de Viçosa-MG, Contratado: TGB TraNsPorTe GIVI-
sIeZ BruM lTda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 
21 .568 .518/0001-04 . objeto: Contratação de empresa especializada 
para reestabelecimento da trafegabilidade da via rural-ziguezague, 
no valor de r$ 11 .060,25 (onze mil e sessenta reais e vinte cinco 
centavos) iniciando 14 de setembro de 2020 com termino no dia 31 
de dezembro 2020 . Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas alte-
rações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer .

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de termo aditivo 
nº 01 ao Contrato de Prestação de serviço Nº 218/2020 ao processo 
n° 2116/2020 dispensa de licitação . CoNTraTaNTe: Prefeitura 
Municipal de Viçosa-MG, Contratado: TGB TraNsPorTe GIVI-
sIeZ BruM lTda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 
21 .568 .518/0001-04 . objeto: Contratação de empresa especializada 
para reestabelecimento da trafegabilidade da Zona rural do Marques, 
no valor de r$ 11 .097,93 (onze mil, noventa e sete reais e noventa 
e três centavos) iniciando 14 de setembro de 2020 com termino no 
dia 31 de dezembro 2020 . Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas 
alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer .

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de termo aditivo 
nº 01 ao Contrato de Prestação de serviço Nº 219/2020 ao processo 
n° 2117/2020 dispensa de licitação . CoNTraTaNTe: Prefeitura 
Municipal de Viçosa-MG, Contratado: TGB TraNsPorTe GIVI-
sIeZ BruM lTda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 
21 .568 .518/0001-04 . objeto: Contratação de empresa especializada 
para reestabelecimento da trafegabilidade da Zona rural da recua, 
iniciando 14 de setembro de 2020 com termino no dia 31 de dezem-
bro 2020 . Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas alterações – 
Prefeito Municipal – Ângelo Chequer .

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de termo adi-
tivo Nº 01 a ata de registro de Preço nº 31/2020, processo n° 
0323/2020 – Pregão eletrônico N° 41/2020 . Contratante: Prefei-
tura Municipal de Viçosa-mg, CNPJ 18 .32 .449/0001-79, contratado 
– MerCearIa CaMPos e reBelo lTda, inscrito no CNPJ: 
25 .836 .495/0001-14, objeto: aquisição de pó de café e açúcar para 
atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Viçosa no ano de 
2020, alteram o valor unitário do item 01 (açúcar cristal) de r$ 
2,09 (dois reais e nove centavos) o quilo para r$ 2,54 (dois reais 
e cinquenta e quatro centavos) o quilo . Fundamentação legal: lei 
8 .666/93 e suas alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer

PreFeITura MuNICIPal de VIçosa extrato de termo adi-
tivo nº 06 ao Contrato de execução de obra Nº 01/2019 ao processo 
n° 2277/2018 dispensa de licitação . CoNTraTaNTe: Prefeitura 
Municipal de Viçosa-MG, Contratado: WorKserVICe eIrelI - 
ePP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 11 .368 .044/0001-95 . 
objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para 
fornecer serviço de pavimentação asfáltica em diversas ruas e Bair-
ros de Viçosa-MG, iniciando 26 de novembro de 2020 com termino 
no dia 10 de janeiro 2021 . Fundamentação legal: lei 8 .666/93 e suas 
alterações – Prefeito Municipal – Ângelo Chequer .

18 cm -11 1427915 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA 
roSA DA SErrA-mG

lICITaçÃo
na modalidade PreGÃo eleTrÔNICo Nº 001/2021, Processo 
Nº001/2021, do tipo MaIor PerCeNTual de desCoNTo 
soBre os ITeNs da TaBela CMed/aNVIsa de a a Z e 
dos ITeNs da reVIsTa sIMPro de a a Z, na forma de regis-
tro de Preços para aquisição de Medicamentos e Injetáveis, Mate-
rial Médico Hospitalar, laboratorial, odontológico, radiológico e 
Fisioterápico . abertura dia 05/01/2021 às 08:30hs . acesso ao edital: 
https://licitanet .com .br/processos .htmle Portal do Município http:// 
www .santarosadaserra .mg .gov .br/publicações; luiz Cláudio Ferreira 
– Pregoeiro - (34) 3654-1259 . 

3 cm -14 1428105 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CLArAVAL/mG
PP Nº 41/2020 - aVIso de lICITaçÃo 

- o Município de Claraval/MG - CNPJ nº 17 .894 .056/0001-30, torna 
público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
41/2020 - para o registro de preços de artigos de hospitalares e utensí-
lios domésticos, a fim de atender às necessidades da Secretaria Muni-
cipal de saúde . os envelopes contendo “Proposta” e “Habilitação” 
deverão ser protocolados no dep . de licitação até às 09h00m do dia 
29/12/2020 - terça-feira, quando o pregoeiro designado dará início 
aos trabalhos, regendo-se o presente certame pelas normas das leis 
Federais nº 8 .666/93 e 10 .520/02, lei Complementar n° 123/2006, 
decretos Municipais nº 004/09 e 006/13 e demais legislações apli-
cáveis à espécie . Para retirada do edital . local: dep . de licitação ou 
por meio do sítio: www .claraval .mg .gov .br - Informações pelo tele-
fax: PaBX: (34) 3353-5200 - rafael de simone e souza - Pregoeiro .

4 cm -14 1428078 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
CoNCEiÇÃo DE iPANEmA/mG

PreGÃo PreseNCIal rP N° 020/2020
ProCesso Nº 089/2020

objeto: registro de preços para seleção de empresa para forneci-
mento futuro e parcelado de combustíveis para atender o municí-
pio de Conceição de Ipanema, no exercício de 2021 . abertura será 
dia 28/12/2020 às 8h00min . o edital poderá ser retirado no setor de 
licitações da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema ou pelo 
e-mail: compras .conceicaodeipanema2017@gmail .com - Concei-
ção de Ipanema, 15 de dezembro de 2020 . Bianca Fernandes stofel 
rodrigues . Pregoeira .

3 cm -14 1428154 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FrANCiSCo Sá/mG
aVIso de CaNCelaMeNTo do

PreGÃo PreseNCIal srP Nº 036/2020
a Pregoeira e equipe de apoio de licitações da Prefeitura Municipal 
de Francisco sá/MG, instituída pelo decreto Municipal nº 3 .629, de 
22 de outubro de 2020, torna público para o conhecimento dos inte-
ressados o CaNCelaMeNTo do PreGÃo PreseNCIal Para 
reGIsTro de Preços Nº 036/2020, referente registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de monitores multiparametros 
para atendimento de demanda da secretaria Municipal de saúde do 
município de Francisco sá/MG; vinculado ao Processo licitatório 
nº 095/2020, em decorrência da necessidade de alteração do edital, 
alteração do descritivo e nova cotação, haja vista a urgência na aqui-
sição em virtude do estado pandêmico causado pela CoVId-19 em 
que se fez necessário atender adequadamente a demanda crescente 
do tratamento dos pacientes com a doença supracitada foi solici-
tado pelo Hospital Municipal a urgente aquisição de equipamentos 
médico-hospitalares para suprir a demanda na unidade de Pronto 
atendimento Novo Milênio e Hospital Municipal . Pelo exposto, 
esta Comissão, decide pelo CaNCelaMeNTo do referido pregão 
e informa que o item foi republicado junto aos demais equipamentos 
hospitalares no Pregão Presencial srP 045/2020, com emissão de 
novo aviso de licitação, nos termos da lei 8 .666/93 . Telefone: (38) 
98816-0346 - site: www .franciscosa .mg .gov .br ou e-mail: licitacao-
franciscosamg@gmail.com - Pregoeira Oficial do Município - Ste-
ffany Hellen ramos de souza .

6 cm -14 1428166 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoroNEL 
XAViEr CHAVES/mG

ProCesso lICITaTÓrIo 49/2020
Tomada de Preço 08/2020, do tipo Menor Preço Global . a Prefei-
tura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG autoriza a empresa 
JBM Prest . de serviços, Construções, limpezas e Conservadora 
ltda, CNPJ: 12 .087 .572/0001-39, a dar início a obra de calçamento 
em Pedra Poliédrica da estrada de acesso ao povoado são Caetano 
no município de Coronel Xavier Chaves . Juliana Jaques Camargos 
- Presidente da CPl . Coronel Xavier Chaves/MG, 14 de dezembro 
de 2020 .

2 cm -14 1428283 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG 
TerMo de adesÃo 233/2020 

Ratifico o processo administrativo 307/2020 termo de adesão 
233/2020, proveniente da ata de registro de preços decorrente do 
pp 21/2019 realizado pelo codap para aquisição de material pedagó-
gico . contratado: lbt comércio de equipamentos educacionais eirelli 
epp, valor total: r$ 285 .199,98 . avimar de Melo Barcelos – Prefeito 
Municipal

2 cm -14 1428306 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG
CoNTraTo 86/2020

Torna público o extrato do contrato nº 86/2020 . objeto: Credencia-
mento de Instituições Financeiras, autorizadas pelo Banco Central 
do Brasil, para prestação de serviços de concessão de empréstimos 
e financiamentos, mediante consignação em folha de pagamento, 
aos servidores da Prefeitura Municipal de Brumadinho . através do 
Credenciamento nº 02/2020 . Contratada: CaIXa eCoNÔMICa 
Federal . Período 12 meses . avimar de Melo Barcelos/Prefeito 
Municipal .

2 cm -14 1428303 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG 
HoMoloGo Pe 17/20-Pl 238/20 

rP aq mat informática outros 12 meses Venc Via Novita ltda, digital 
Informática Tecnologia eireli, TTF Informática ltda, organizações 
Msl C Ind Mat elétricos ltda, dimorvan davi Menegusso, Video-
conferência Brasil Tecnologia I .s . ltda, Info direct Comercial ltda, 
andrei santos silva, Cesar G Bueno eireli, Netminas C Informática 
eireli, dksa Comercial ltda, Compasso MT Telecomunicações ltda, 
liberty Pro ICe de Informática eireli, Y s dias Comercio Papela-
ria, danielle Pereira santos deserto 21 27 53 61 64a67 72 77 78 80 
98 anulados 18 69 Fracassados 5 8 12a14 19 29 58 70 Cancelados 
6 23 33 54a57 60 62 63 68 71 73 75 76 79 81a83 85a97; Vlr global: 
r$ 564 .558,77 . Homologo PP 56/20 PaC 253/20 rP aq materiais 
médico hospitalar e outros, catálogo revista sIMPro 12 meses Venc 
Pouso Farma Hospitalar-ME Desconto Lotes: 1/37,5%; 2/38%; 3/9% 
Vlr global r$ 1250000,00 lílian santos/sMs

4 cm -14 1428320 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG
 – PP 065/2020

 - Torna pública extrato ata de registro de preços Pregão Presencial 
Nº 065/2020 Pa n° 285/2020, objeto: registro de preço para futura 
e eventual aquisição de material hidráulico, para atender as secreta-
rias de obras, saúde e educação, pelo prazo de 12 meses mediante 
a fornecimento parcelado . detentoras: almeida e damasceno comer-
cio ltda me, ata de nº 238/2020, item: 72 valor total: r$5 .037,50; 
brr dist . mat . de construção e consumo ltda me, ata nº237/2020, 
item: 69 valor total: r$26 .437,50 e m a neves material de constru-
cao ltda, ata nº 239/2020 Itens:01 ao 68; 70, 71 e de 73 a 97 Valor 
total: r$857 .063,50 Valor global r$ r$888 .538,50 avimar Barcelos 
– Prefeito municipal

3 cm -14 1428304 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG
CoNTraTo 82/2020

Torna público o extrato do contrato nº 82/2020 . objeto: Credencia-
mento de Instituições Financeiras, autorizadas pelo Banco Central 
do Brasil, para prestação de serviços de concessão de empréstimos e 
financiamentos, mediante consignação em folha de pagamento, aos 
servidores da Prefeitura Municipal de Brumadinho . através do Cre-
denciamento nº 02/2020 . Contratada: BaNCo saNTaNder s .a . 
Período 12 meses . avimar de Melo Barcelos/Prefeito Municipal .

2 cm -14 1428299 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG 
HoMoloGo PP 64/20 PaC 281/20 

rP cont empresa serv manut preventiva/corretiva e forn peças p frota 
municipal 12 meses Venc soberana auto Peças e locações eireli 
lotes 1 a 25 Vlr global: r$ 4 .027 .500,00 . avimar Barcelos-Prefeito

1 cm -14 1428322 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BrumADiNHo/mG
CoNTraTo 83/2020

torna público o extrato do contrato nº 83/2020 . objeto: Credencia-
mento de Instituições Financeiras, autorizadas pelo Banco Central 
do Brasil, para prestação de serviços de concessão de empréstimos 
e financiamentos, mediante consignação em folha de pagamento, 
aos servidores da Prefeitura Municipal de Brumadinho . através do 
Credenciamento nº 02/2020 . Contratada: CooPeraTIVa de CrÉ-
dITo de lIVre adMIssÃo de ITaÚNa e reGIÃo lTda – 
sICooB CeNTro-oesTe . Período 12 meses . avimar de Melo 
Barcelos/Prefeito Municipal .

3 cm -14 1428301 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA ViTÓriA/mG
aVIsos – CoNCurso PÚBlICo Nº 001/2020

eXTraTo de reToMada do CoNCurso PÚBlICo e reTI-
FICaçÃo Nº 02 do edITal Nº 001/2020 - a Prefeitura Municipal 
de santa Vitória – MG no uso de suas atribuições torna pública a reto-
mada do Concurso Público e Retificação nº 02 do Edital nº 001/2020, 
destinado a selecionar candidatos para o provimento de cargos de 
Nível superior, Médio/Médio Técnico, Fundamental Completo 
e Incompleto. Informamos que a Retificação nº 02 será publicada, 
em sua íntegra, no Quadro de Avisos e Publicações da Prefeitura de 
santa Vitória e divulgado no endereço eletrônico www .santavitoria .
mg .gov .br e www .gestaodeconcursos .mg .gov .br .

3 cm -14 1428297 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FELiXLÂNDiA/mG. 
PreGÃo PreseNCIal Nº 48/2020 . 

a Prefeitura Municipal de Felixlândia/MG torna público que reali-
zará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 48/2020 - Pro-
cesso licitatório nº 117/2020, do tipoMenor Preço por Item, paracon-
tratação de empresa para aquisição de equipamentos para academias 
ao ar livre, conforme resolução sedese Nº 11/2020, em atendi-
mento às necessidades do departamento de esporte e lazer, que 
será realizada na data 30/12/2020 às 12h30min, para apresentação de 
envelopes de proposta de preço e habilitação .licitaçãoexclusivapara 
ME, EPP, MEI e EQUIPARADOS. O Edital poderá ser retirado no 
endereço: rua Menino deus, nº 86, Centro, Felixlândia/MG, CeP: 
39 .237-000, e-mail: licitacao@felixlandia .mg .gov .br ou pelo fone: 
(38) 3753-1311, ramal 209 . Presidente da Comissão de licitação: 
Warley Gonçalves lima .

3 cm -14 1428379 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAVErAVA
PreGÃo – Nº 54/2020

a prefeitura atravésdoseuPrefeito,osr . José Flaviano Pinto torna 
público que irárealizar no prédio da Prefeitura Municipal licitação-
namodalidade Pregão nº054/2020 objeto: aquisição de Óleo diesel 
s-10, aberturadia 05/01/2021ás 08:00horasna sala de reuniões situ-
ado no prédio da Prefeitura Municipal de Itaverava, maiores informa-
ções e solicitaçõesdeeditaisno site www .itaverava .mg .gov .br .

2 cm -14 1428296 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CATAS 
ALTAS DA NoruEGA

– PreGÃo PreseNCIal 005/2017, 
o Município de Catas altas da Noruega, através do seu Prefeito 
Municipal, o sr . Gerson lobo Neiva, torna público a Homologa-
ção, adjudicação e extrato do Contrato na data de 29/03/2017, 
referentes a aquisição de Veículo Pickup em Parceria com o 
estado de Minas Gerais , no valor de r$ 62 .300,00, adquirido-
com a empresaVolkswagen do Brasil Industria de Veículos auto-
motores, CNPJ:59 .104 .422/0024-46, Maiores informações no e 
email:licitacao@catasaltasdanoruega .mg .gov .br .

2 cm -14 1428333 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAVErAVA
 -PreGÃo Nº055/2020 . 

a prefeitura atravésdoseuPrefeito ,osr . José Flaviano Pinto torna 
público que irárealizar no prédio da Prefeitura Municipal licitaçãona-
modalidade Pregão nº055/2020 objeto: aquisição de Máscaras des-
cartáveisTriplas, aberturadia 05/01/2021ás 10:00horasna sala de reu-
niões situado no prédio da Prefeitura Municipal de Itaverava, maiores 
informações e solicitaçõesdeeditaisno sitewww .itaverava .mg .gov .br .

2 cm -14 1428307 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio PArDo DE miNAS/mG
PreGÃo PreseNCIal Nº 070/2020- ProCesso Nº 159/2020

- Objeto: Aquisição de lubrificantes, filtros, estopas e combustíveis 
destinados a manutenção dos veículos e máquinas deste município, 
com entrega dos envelopes até as 08:00:00 horas do dia 30/12/2020 . 
Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356- ou através do 
e-mail licitação@riopardo .mg .gov .br ou ainda na sede da Prefeitura 
Municipal de rio Pardo de Minas- 14/12/2020- Marcus Vinicius de 
almeida ramos - Prefeito Municipal .

2 cm -14 1428234 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPECEriCA/mG
 CHaMaMeNTo PÚBlICo- 

objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de servi-
ços de exames e consultas médicas em atendimento aos usuários do 
sistema público de saúde do Município de Itapecerica/MG . os docu-
mentos deverão ser entregues do dia 17/12/2020 até às 13h do dia 
21/01/2021, os quais serão analisados às 13h30 do dia 21/01/2021 . o 
edital está disponível no site www .itapecerica .mg .gov .br . lucas eus-
táquio Brito de oliveira- Presidente da CPl .

2 cm -14 1428312 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAPECEriCA/mG
 aVIso de reVoGaçÃo

TP 012/2020 . objeto: Contratação de empresa para executar as obras 
de recapeamento e pavimentação asfáltica em vias públicas nos dis-
tritos e sede deste Município de Itapecerica/MG . o Prefeito Munici-
pal de Itapecerica, por razões de interesse público, revoga, nos ter-
mos do artigo 49 da lei 8 .666/93 e suas alterações, todo o processo 
licitatório n° 117/2020 . Itapecerica, 09/12/2020 . Wirley rodrigues 
reis - Prefeito Municipal .

2 cm -14 1428245 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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