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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNCEiÇÃo

Do mATo DENTro/mG
aVIso de reTIFICaçÃo - PreGÃo PreseNCIal Nº 
065/2019 . o município de Conceição do mato dentro/mG torna 
público que realizará Processo licitatório nº 192/2019 – Pregão 
Presencial nº 065/2019, sob forma de ata de registro de Preço 
n° 033/2019, tipo meNor Preço Por ITem; cujo objeto é o 
registro de preço, pelo prazo de doze meses, para futura e even-
tual aquisição de dietas, suplementos e leites especiais para aten-
dimento nuricional de pacientes acamados e/ou domiciliados com 
quadro de desnutrição acompanhada de outras potologias, para ten-
der as necessidades da secretaria municipal de saúde do município 
de Conceição do mato dentro/mG, conforme Termo de referência 
do anexo I do edital n° 092/2019 . dia da abertura: 05 de dezem-
bro de 2019 às 08h30min . maiores informações pelo telefone (31) 
3868-2398 - Edital disponível no site oficial do Município – www.
cmd .mg .gov .br . 

José Fernando aparecido de oliveira
 – Prefeito municipal .

4 cm -11 1291873 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CoNTAGEm – 
PreGÃo eleTrÔNICo NÚmero 046/2019

 aviso de suspensão e Nova data - a Prefeitura do município de 
Contagem – mG, resolve suspender por motivos admissíveis de 
readequações a serem realizadas no edital e termo de referência do 
Pregão eletrônico nº 046/2019, destinado à contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços técnicos de cadastramento de 
imóveis urbanos - Nova data: 03/12/2019, às 09h00min – eliana 
alves da silva – Pregoeira . 11/11/2019 . 

2 cm -11 1291955 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE CriSTAiS
Torna público a republicação do Proc . licit: 114/2019 Pregão Pre-
sencial nº 063/2019 . objeto: Prestação de serviços médicos espe-
cializados de pediatria a fim de atender às necessidades do municí-
pio de Cristais/mG, critério de aceitabilidade: menor preço unitário, 
com abertura das propostas no dia 25/11/2019 às 9h . na sede desta 
Prefeitura, situada à Pç . Cel . Joaquim luiz da Costa maia, nº 01, 
Centro. Mattheus Henrique Rogana - Pregoeiro Oficial (e-mail: lici-
tacao@cristais .mg .gov .br; telefone (35)3835-2202) . data: 11 de 
novembro de 2019  .

2 cm -11 1292082 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE DorES DE CAmPoS
 – Processo nº 70/2019 – Pregão Presencial nº 38/2019 – registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de suprimentos de infor-
mática . os interessados poderão retirar o edital no site: http://www .
doresdecampos .mg .gov .br, ou solicitar por e-mail a licitagovdores@
doresnet .com .br . a sessão pública será às 09:00horas do dia 25 de 
novembro de 2019 . dores de Campos, 11 de novembro de 2019 . 

Élson José silva – Pregoeiro .
2 cm -11 1291895 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE ESmErALDAS/mG
aVIso de lICITaçÃo

Tomada de Preços nº 001/2019 . Tipo: menor preço global . objeto: 
Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação 
asfáltica, na rua Carlos marques reis, distrito de melo Viana, 
decorrente do Contrato de repasse oGu Caixa 845243/2017 - 
ministério das Cidades . recebimento dos envelopesaté as 09h00m 
do dia 29/11/19 . abertura dos envelopes: as 09h05m do dia 29/11/19 . 
o edital poderá ser obtido no site www .esmeraldas .mg .gov .br no 
link >> “editais e licitações” ou à avenida Jose Pinto da silva nº 
409, bairro são José, esmeraldas/mG . Informações: Tel .: (31)3538-
8885 . Interessados em participar da licitação e que não possuírem 
cadastro junto a Prefeitura de esmeraldas, deverão apresentar docu-
mentos para cadastro até o dia 26/11/19 .

 Guilherme Henrique Corrêa Fernandes
 Presidente da Comissão de licitação .

4 cm -11 1291882 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FLorESTAL/mG 
– Pl 064/2019, P . Presencial 048/2019, arP 025/2019, torna 
público aos interessados a realização do proc . licitatório . objeto: 
contratação de pessoa jurídica para prest de serv de consultoria e 
assessoramento na montagem e execução de estruturação de serv 
em saúde; consult e assessoria em saúde, na área de gestão adm 
operacional e processos na alta, média e baixa complexidade, con-
forme diretrizes do sus para atender às demandas da sec mun de 
saúde . Tipo: menor preço . entrega dos envelopes: 26/11/2019 as 
09:00 hs . maiores informações tel: 31-35362233 . edital site www .
florestaltransparente.com.br.

 Geraldo marcondes Nogueira Pregoeiro municipal .
3 cm -11 1291867 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE FrEi GASPAr/mG, 
torna público aVIso de reTIFICaçÃo do aviso de licitação 
ProCesso 016/2019, objeto: registro de preços Para futura e 
eventual aquisição parcelada de Gêneros alimentícios em aten-
dimento às secretarias do município de Frei Gaspar . onde se lê: 
modalidade Pregão Presencial nº 006/2019 leia-se: modalidade 
Pregão Presencial nº 007/2019 . Frei Gaspar-mG, 05/11/2019 . lean-
dro salomão bukzem – Pregoeiro municipal

PreFeITura muNICIPal de FreI GasPar/mG, torna 
público aVIso de reTIFICaçÃo do aviso de licitação Pro-
Cesso 017/2019, objeto: registro de preços Para futura e eventual 
aquisição de Gêneros alimentícios que serão destinados para a ali-
mentação escolar para uso das escolas municipais da rede pública 
do município de Frei Gaspar . onde se lê: modalidade Pregão Pre-
sencial nº 007/2019 leia-se: modalidade Pregão Presencial nº 
008/2019 . Frei Gaspar-mG, 05/11/2019 . leandro salomão bukzem 
– Pregoeiro municipal

4 cm -11 1291908 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GoNZAGA/mG
eXTraTo da aTa de reGIsTro de Preços N° 21/2019 . Pl 
23/2019, Pregão Presencial nº . 23/2019 . objeto: registro de preços 
para futura e eventual contratação de pessoa jurídica destinada a 
aquisição de uniformes, para as diversas secretarias da Prefeitura 
municipal de Gonzaga . Contratada: Comercial ola ltda ., no valor 
total de r$ 79 .257,00 (setenta e nove mil duzentos e cinquenta e 
sete reais) . Vigência: 25/10/2019 a 24/10/2020 . Júlio maria de 
sousa - Prefeito municipal .
PreFeITura muNICIPal de GoNZaGa/mG - eXTraTo 
de CoNTraTo N° 39/2019 . Pl 23/2019, Pregão Presencial nº . 
23/2019 . objeto: registro de preços para futura e eventual con-
tratação de pessoa jurídica destinada a aquisição de uniformes, 
para as diversas secretarias da Prefeitura municipal de Gonzaga . 
Contratada: Comercial ola ltda ., no valor total de r$ 15 .399,20 
(quinze mil trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos) . 
Vigência: 25/10/2019 a 22/02/2020 . Júlio maria de sousa - Prefeito 
municipal .

4 cm -11 1292091 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GoNZAGA - mG 
- aVIso de alTeraçÃo do edITal de lICITaçÃoPl n° 
31/2019 - através do Pregoeiro, ramon magalhães Ferreira, o 
município de Gonzaga, torna público aos interessados a alteração do 
edital de licitação Pregão Presencial nº 31/2019 - Tipo menor Preço 
Por Item . objeto: registro de Preços destinado à aquisição parce-
lada de pneus, para atender as secretarias municipais de Gonzaga . 
alteração do item “8”, subitem 8 .1 .1 .3 .3, do edital, referente aos 
itens destinados para contratação de microempresa e empresas de 
pequeno porte, que passa a incluir os itens de Código: 4141, 4142, 
5766, 5770, 5772, 5775, 5776, 5778, e 5785 . data da sessão: 25 
de novembro de 2019, sendo o horário limite para credenciamento, 
entrega dos envelopes e início da sessão: 09h:00 . o edital completo 
e suas alterações encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal Transparência, na Prefeitura municipal, setor de licitações, 
gratuitamente ou através de solicitação no e-mail: licitaprefgon-
zaga@gmail .com . dúvidas: (33) 3415-1275, 1209 . 

Julio maria de sousa 
– Prefeito municipal .

4 cm -11 1291966 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

raTIFICaçÃo de INeXIGIbIlIdade Nº 13/2019
Nos termos do artigo 25, inciso I da lei Federal nº 8 .666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações, e artigos 16 e 17 da lei Comple-
mentar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e conforme delega-
ção de competência a mim concedida através do decreto nº 10 .577 
de 14 de agosto de 2017 e do decreto nº 10 .607 de 04 de outubro 
de 2017, Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 13/2019, para a 
prestação de serviço de assistência técnica - manutenção preventiva 
e/ou corretiva nos equipamentos da marca Intermed a ser prestado 
pela licenciada exclusiva dos produtos Intermed, sem reposição de 
peças, por inexigibilidade de licitação, com a empresa Ápice Helth-
care equipamentos médicos Hospitalares lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02 .936 .819/0001-90 com 
endereço à avenida Vilarinho, 2350, Venda Nova, belo Horizonte/
mG, CeP 31615-250, no valor de r$ 93 .712,56 (noventa e três mil, 
setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), que ocorrerá por 
conta da dotação orçamentária nº 00904-14999 - outros serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica (02010001 .1030210172 .141 .339039000
00 .14999), vigente da secretaria municipal de saúde . Governador 
Valadares, 11 de novembro de 2019 . José eustáquio Natal . secretá-
rio municipal de administração .

5 cm -11 1292105 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

Pregão Presencial nº 137/2019
aviso de Homologação . o município de Governador Valadares 
Torna Pública a Homologação do Pregão Presencial 137/2019 - 
PaC 616/2019 - aquisição de carnes para os serviços de Nutrição 
e dietética para secretaria municipal de saúde . em decorrência do 
exposto no processo de licitação a mim apresentado, homologo o 
seu objeto a licitante (Frioli Frigorífico Oliveira LTDA nos lotes 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 22 no valor total de 
r$ 530 .502,74, GN alimentos lTda no lote 21 no valor total de 
r$ 430 .606,12, solange dos anjos meireles nos lotes 10 e 15 no 
valor total de r$ 68 .124,00 e Venuttos distribuidora de Produtos 
alimentícios lTda nos lotes 5, 11, 13 e 23 no valor total de r$ 
161 .275,20) Valor Total da licitação r$ 1 .190 .508,06 (um milhão 
cento e noventa mil quinhentos e oito reais e seis centavos) . Gover-
nador Valadares, 11 de novembro de 2019 . José eustáquio Natal - 
secretário municipal de administração .

4 cm -11 1291916 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG

Pregão Presencial nº 170/2019
aviso de suspensão . o município de Governador Valadares/mG, 
torna público oaviso de suspensãoPregão Presencial Nº 170/2019, 
menor Preço Por Item - Pregão, referente à aquisição de utensílios 
domésticos para limpeza para a secretaria municipal de saúde des-
tinados ao atendimento das unidades de saúde de Governador Vala-
dares, para coleta de novos orçamentos . Nova sessão será agendada . 
Governador Valadares, 11 de novembro de 2019 . José eustáquio 
Natal - secretário municipal de administração .

3 cm -11 1292088 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
GoVErNADor VALADArES – mG
ata de registro de Preços nº 120/2019

 extrato da ata . Pregão Presencial nº 140/2019 . o município de 
Governador Valadares/mG torna público o extrato de ata de regis-
tro de Preços, com origem no Pregão Presencial n . 140/2019, refe-
rente à aquisição de concreto betuminoso usinado a quente, não 
emulsionado, usinado em usina de asfalto e não de PmF, para 
aplicação a frio, inclusive sob chuva, para o município de Gover-
nador Valadares/mG, através do sistema de registro de Preços 
Nº 120/2019, firmada pelo Município de Governador Valadares/
mG e pela empresa martins & Guedes lTda - ePP nos lotes 1 e 
2 no valor total de r$ 392 .000,00 (trezentos e noventa e dois mil 
reais), assinada em 29 de outubro de 2019, Vigência: 12 meses . 
o resultado Final encontra-se disponível integralmente através do 
sitewww .valadares .mg .gov .br/licitacao . Governador Valadares, 11 
de novembro de 2019 . José eustáquio Natal - secretário municipal 
administração . 

4 cm -11 1291897 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE GuANHÃES
 – aviso de licitação . Processo licitatório nº 089/2019 – Pregão 
Presencial nº 052/2019 . – objeto: Contratação de plataforma inte-
rativa de comunicação, dotada de telefonia para telefones fixos e 
móveis, operacionalizada através de robôs com inteligência cogni-
tiva, para prestação de serviços de monitoramento da qualidade de 
serviços públicos, visando dar comunicação institucional e social 
para viabilizar a participação interativa dos cidadãos do município 
junto a atual administração . data de abertura: 27/11/2019 às 09:00 
h . o edital e anexos estão a disposição dos interessados o setor 
de licitação na Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100, Centro, em 
GuaNHÃes/mG, e poderá ser solicitado pelo e-mail: licitacoes@
guanhaes .mg .gov .br . maiores informações, Tel .: (33) 3421-1501 
(ramal 217-255-256), das 13:00 às 17:00 h . stanley Ferreira Pimen-
tel de Sena – Pregoeiro Oficial.

PreFeITura muNICIPal de GuaNHÃes/mG – extrato 
do contrato 093/2019 – Processo 015/2019 – Inexigibilidade nº 
001/2019 - Credenciamento 001/2019 . objeto: Credenciamento de 
clínicas e/ou consultórios, para atuarem junto a secretaria muni-
cipal de saúde, para realização de consultas médicas especializa-
das, com honorários tabelados pelo sistema Único de saúde (sus), 
acrescidos de complementação aprovada pelo Conselho municipal 
de saúde do município de Guanhães . Contratado: Cabral e Pimenta 
serviços médicos ltda - me, CNPJ: 29 .443 .193/0001-37 . Valor 
total de r$ 18 .000,00 (dezoito mil reais) . Vigência: 15/10/2019 
a 14/10/2020 . stanley Ferreira Pimentel de sena – Presidente da 
Comissão Permanente de licitação .

PreFeITura muNICIPal de GuaNHÃes/mG – extrato 
do contrato 094/2019 – Processo 015/2019 – Inexigibilidade nº 
001/2019 - Credenciamento 001/2019 . objeto: Credenciamento de 
clínicas e/ou consultórios, para atuarem junto a secretaria muni-
cipal de saúde, para realização de consultas médicas especializa-
das, com honorários tabelados pelo sistema Único de saúde (sus), 
acrescidos de complementação aprovada pelo Conselho municipal 
de saúde do município de Guanhães . Contratado: sales e drumond 
Fisioterapia ltda - me, CNPJ: 21 .183 .252/0001-73 . Valor total de 
r$ 129 .600,00 (Cento e vinte e nove mil e seiscentos reais) . Vigên-
cia: 15/10/2019 a 14/10/2020 . stanley Ferreira Pimentel de sena – 
Presidente da Comissão Permanente de licitação .

9 cm -11 1291977 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG: 
revoga-se o Processo licitatório Nº 396/2019, Pregão Presen-
cial Nº 077/2019, registro de Preços Nº 046/2019 . objeto: “For-
necimento de CbuQ Faixa C dNer aplicado a Quente, CbuQ 
aplicado a Frio e emulsão asfáltica, destinados a recuperação e 
manutenção de ruas e avenidas do município” . Cuja abertura dos 
envelopes seria dia 12/11/2019 às 08h30min, no setor de licita-
ções, r: seis de abril, 912 . maiores informações no site www .ibi-
raci .mg .gov .br ou pelo fone: (35) 3544-9700, IbIraCI/mG, 11 de 
NoVembro de 2019 .

2 cm -11 1292144 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBirACi/mG: 
Pregão Presencial Nº 085/2019, registro de Preços Nº 053/2019, 
critério de julgamento menor Preço unitário . objeto: “Contratação 
de empresa Para Prestação de serviços de mão de obra mecânica 
especializada em máquinas Pesadas de diversas marcas e mode-
los, destinados a manutenção dos maquinários da Frota munici-
pal” . abertura dos envelopes dia 25/11/2019 às 08h30min, no setor 
de licitações, r: seis de abril, 912 . extração do edital, site www .
ibiraci .mg .gov .br . Informações (35) 3544-9700, IbIraCI/mG, 11 
de NoVembro de 2019 .

3 cm -11 1292063 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iBiTuruNA/mG
torna público a convocação da população para a 2ª audiência 
Pública de elaboração do Plano diretor, que ocorrerá no dia 26 de 
novembro às 18h30min, na Câmara municipal de Ibituruna na rua 
do Padroeiro, 119, Centro. As oficinas territorializadas será no dia 
27/11/2019 de 09h00 as 18h00, no salão municipal e bairro são 
sebastião, a convocação na integra em: www .ibituruna .mg .gov .br . 

Heitor Camilo dos santos - Prefeito .
2 cm -11 1292118 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iGArATiNGA, 
torna público abertura do Pl n° 78/19, Pregão Presencial n° 55/19 e 
registro de Preço n° 42/19 . objeto: Contratação de microempresas 
- me, empresas de pequeno porte - epp ou equiparadas para aqui-
sição eventual e futura de concreto betuminoso usinado a quente 
para aplicação a frio .abertura dia 26/11/2019 às 09h00min . dota-
ções orçamentárias: Fichas – 213 e 214 . o edital encontra-se na 
Prefeitura ou no site www .igaratinga .mg .gov .br . mais informações 
(37) 3246-1134 . Igaratinga, 11/11/19 – Taciana aparecida máximo 
- Pregoeira .

2 cm -11 1292024 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iNCoNFiDENTES/mG
- Comunicado de suspensão Homologação do Concurso Público 
nº 001/2019 . - em determinação expedida pelo TCe/mG, relativa-
mente a exigência de prova prática do cargo de motorista, aponta-
dos da r. Corte Mineira (Processo nº 1071426), fica suspenso tem-
porariamente a homologação, até que seja aprovado pelo TCe/mT . 
- Inconfidentes/MG, 11/11/2019. 

décio bonamichi, Prefeito municipal .
2 cm -11 1292146 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iNCoNFiDENTES/mG, 
comunica alterações no edital do Concurso Público nº 001/2019, 
em cumprimento determinação expedida pelo TCe/mG, relativa-
mente a exigência de prova prática do cargo de Motorista. Inconfi-
dentes/mG, 11/11/2019 . décio bonamichi, Prefeito municipal . 

1 cm -11 1292187 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA.
 aviso de licitação Pregão Presencial 105/2019-sms . objeto: 
equip . hospitalares . aberTura: 25/11/2019 às 13hs . edital dis-
ponível no site: www .ipatinga .mg .gov .br . Informações (31) 3829-
8154, de 12 às 17h . Érica dias de souza lopes, sec . de saúde, em 
11/11/2019 .

1 cm -11 1292072 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA. 
aviso Pregão n .º017/2019-registro de Preços . objeto: aquisição 
futura de material médico Hospitalar .abertura 27/11/2019 às 13h 
(credenciamento, entrega dos envelopes e análise técnica de pro-
postas e documentação), sendo que etapa de lances terá início no dia 
02/12/2019 às 13h . retirada do edital sitewww .ipatinga .mg .gov .br, 
informações 31 3829-8155/8154 de 12 às 18 horas . 
Érica dias de souza lopes, secretária m . saúde, em 11/11/2019 .

2 cm -11 1292182 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iPATiNGA.
aviso de licitação Pregão Presencial 108/2019-sms . objeto: sis-
tema digitalização imagens radiográficas. ABERTURA: 26/11/2019 
às 13hs . edital disponível no site: www .ipatinga .mg .gov .br . Infor-
mações (31) 3829-8154, de 12 às 17h . Érica dias de souza lopes, 
sec . de saúde, em 11/11/2019 .

2 cm -11 1292074 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTAÚNA
 – torna público o resultado doPregão eletrônico nº 088-2019 – 
objeto: reGIsTro de Preços para possível aquisição de medi-
camentos para atendimento aos usuários do sistema municipal de 
saúde, na Farmácia básica e na saúde mental; conforme descri-
ções constantes no anexo I do edital, tendo como critério de julga-
mento o meNor Preço Por ITem, nos termos da ata do dia 30 
de outubro de 2019 . o resultado na íntegra encontra-se em www .
itauna .mg .gov .br . Itaúna, 08 de novembro de 2019 .

2 cm -11 1291842 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTiNGA/mG 
– Torna público que celebrou - Contrato nº 079: Tom arTs edI-
Tora e Produções arTIsTICas lTda . ePP: Contratação de 
show musical do artista “TomaTe” para comemoração das festi-
vidades de aniversário da cidade em dezembro 2019, Pal 081/2019 
- INeXIGIbIlIdade 012, Valor r$ 95 .000,00; Contrato N º 080: 
maNuPa ComerCIo de eQuIPameNTos e FerrameN-
Tas eIrellI: adesão a ata de registro de Preços 049/2019 
Pregão 012/2019 para aquisição de ambulância, Pal 082/2019 
- adesão a ata de r .P ., Valor r$ 160 .000,00; Contrato Nº 081: 
sebasTIÃo barbosa da roCHa: locação de imóvel desti-
nado ao abrigo de família carente, Pal 083/2019 – dispensa 025, 
Valor r$ 1 .120,00; Contrato Nº 082: GabrYellY CarolYNY 
GusmÃo moreIra – me: seleção e contratação de pessoa jurí-
dica para prestação de serviços na produção, gravação e exibição de 
reportagem sobre as obras realizadas e em andamento no munícipio 
de Itinga/mG, Pal 085/2019 – dispensa 026, Valor r$ 7 .000,00; 
Contrato Nº 083: alCImar olIVeIra da sIlVa: 2ª Chamada 
Pública para aquisição de gêneros alimentícios dos empreende-
dores rurais para a merenda dos alunos da rede municipal , Pal 
079/2019 – dispensa 024, Valor r$ 1 .725,00; Contrato Nº 084: 
aNa marIa NuNes de olIVeIra: 2ª Chamada Pública para 
aquisição de gêneros alimentícios dos empreendedores rurais para 
a merenda dos alunos da rede municipal, Pal 079/2019 – dispensa 
024, Valor r$ 341,30; Contrato Nº 085: aNa marIeTa rama-
lHo PINTo VIeIra: 2ª Chamada Pública para aquisição de gêne-
ros alimentícios dos empreendedores rurais para a merenda dos alu-
nos da rede municipal , Pal 079/2019 - dispensa 024, Valor r$ 
3 .000,00; Contrato Nº 086: aNGela abIGaIl CHaGas aGuI-
lar: 2ª Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios 
dos empreendedores rurais para a merenda dos alunos da rede muni-
cipal , Pal 079/2019 –dispensa 024, Valor r$ 677,80; Contrato Nº 
087: elIeTe GoNçalVes: 2ª Chamada Pública para aquisição 

de gêneros alimentícios dos empreendedores rurais para a merenda 
dos alunos da rede municipal, Pal 079/2019 – dispensa 024, Valor 
r$ 1 .105,00; Contrato Nº 088: Jose JuraNdIr alVes esTe-
Ves: 2ª Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios 
dos empreendedores rurais para a merenda dos alunos da rede 
municipal, Pal 079/2019 - dispensa 024, Valor r$ 751,30; Con-
trato Nº 089: maNoel de Jesus alVes: 2ª Chamada Pública 
para aquisição de gêneros alimentícios dos empreendedores rurais 
para a merenda dos alunos da rede municipal, Pal 079/2019 – 
dispensa 024, Valor r$ 766,30; Contrato Nº 090: marIa JosÉ 
moreIra saNTos: 2ª Chamada Pública para aquisição de gêne-
ros alimentícios dos empreendedores rurais para a merenda dos 
alunos da rede municipal ; Pal 079/2019 – dispensa 024, Valor 
r$ 1 .342,00; Contrato Nº 091: marIa NIlda ramos rodrI-
Gues: 2ª Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios 
dos empreendedores rurais para a merenda dos alunos da rede muni-
cipal , Pal 079/2019 – dispensa 024, Valor r$ 325,10; Contrato 
Nº 092: marIa seNHora da sIlVa Cardoso GusmÃo: 
2ª Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios dos 
empreendedores rurais para a merenda dos alunos da rede munici-
pal, Pal 079/2019 – dispensa 024 r$ 3 .212,00; Contrato Nº 093: 
robsoN rIbeIro CHaVes: 2ª Chamada Pública para aquisição 
de gêneros alimentícios dos empreendedores rurais para a merenda 
dos alunos da rede municipal, Pal 079/2019 – dispensa 024, Valor 
r$ 4 .204,60; Contrato Nº 094: sebasTIÃo rodrIGues GoN-
çalVes: 2ª Chamada Pública para aquisição de gêneros alimen-
tícios dos empreendedores rurais para a merenda dos alunos da 
rede municipal , Pal 079/2019 – dispensa 024, Valor r$ 1 .253,50; 
Contrato Nº 095: serGIo aNToNIo rodrIGues aGuIlar: 
2ª Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios dos 
empreendedores rurais para a merenda dos alunos da rede munici-
pal, Pal 079/2019 – dispensa 024, Valor r$ 1 .444,80; Contrato Nº 
096: ValdeTe marQues FraNCa: 2ª Chamada Pública para 
aquisição de gêneros alimentícios dos empreendedores rurais para a 
merenda dos alunos da rede municipal , Pal 079/2019 – dispensa 
024, Valor r$ 1 .695,80; Contrato Nº 097: marIa sebasTIaNa 
Gomes sIlVa: 2ª Chamada Pública para aquisição de gêneros ali-
mentícios dos empreendedores rurais para a merenda dos alunos da 
rede municipal , Pal 079/2019 – dispensa 024, Valor r$ 1 .650,00; 
Contrato Nº 098: rosIleNe rodrIGues CouTIm: 2ª Chamada 
Pública para aquisição de gêneros alimentícios dos empreendedores 
rurais para a merenda dos alunos da rede municipal, Pal 079/2019 
– dispensa 024, Valor r$ 1 .200,00; Contrato Nº 099: berNardo 
lIma dos saNTos: 2ª Chamada Pública para aquisição de gêne-
ros alimentícios dos empreendedores rurais para a merenda dos alu-
nos da rede municipal , Pal 079/2019 – dispensa 024, Valor r$ 
1 .924,80; Contrato Nº 100: marIa luCIa Cardoso baTIsTa: 
2ª Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios dos 
empreendedores rurais para a merenda dos alunos da rede munici-
pal , Pal 079/2019 –dispensa 024, Valor r$ 278,60; Contrato Nº 
101: roGerIo CaCIo alVes FraNCa: 2ª Chamada Pública 
para aquisição de gêneros alimentícios dos empreendedores rurais 
para a merenda dos alunos da rede municipal, Pal 079/2019 – dis-
pensa 024, Valor r$ 278,60; Contrato Nº 102: NaNuQue moTos 
lTda: aquisição de motocicletas para atender as necessidades da 
administração, Pal 062/2019 – Pregão 031, Valor r$ 41 .400,00; 
Contrato Nº 103: Jose ClaudIoNor dos saNTos PINTo : 
Contratação de jurídica especializada na prestação de serviços na 
elaboração da parte histórica e cultural de inventário e tombamento 
de bens moveis, imóveis e imaterial de acordo com a demanda do 
município, Pal 089/2019 – dIsPeNsa 027, Valor r$ 7 .000,00; 
Contrato Nº 104: CeNTro ClINICo araçuaI eIrelI – ePP: 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos 
como clínico geral plantonista , Pal 014/2019 – INeXIGIbIlI-
dade 003, Valor r$ 478 .100,00; Contrato Nº 105: VeNIlsoN 
CosTa PeNHa – me: Contratação de serviços de monitoramento 
eletrônico (alarme monitorado) e visita/vistoria aos chamados de 
disparo/detecção de alarmes, compreendendo monitoramento alar-
mes, instalação e manutenção com fornecimento de equipamentos 
em comodato para atender as necessidades da secretaria munici-
pal de administração, Pal 095/2019 –dIsPeNsa 028, Valor r$ 
2 .160,00; Contrato Nº 106: GeslaNY aPareCIda GoNçal-
Ves barbosa me: Futura e eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios destinados ao suprimento de todas as secretarias muni-
cipais, Pal 072/2018 – PreGÃo 044, Valor r$ 1 .667 .172,19; 
Contrato Nº 107: ITa mIXX – INdusTrIa e ComerCIo lTda: 
Futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados ao 
suprimento de todas as secretarias municipais, Pal 072/2018 – 
PreGÃo 044, Valor r$ 40 .498,90; Contrato Nº 108: NaYara 
aNTuNes barbosa CHaVes – me: Futura e eventual aqui-
sição de gêneros alimentícios destinados ao suprimento de todas as 
secretarias municipais, Pal 072/2018 – PreGÃo 044, Valor r$ 
450 .044,08; Contrato Nº 109: suPermerCado ITINGa lTda: 
Futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados 
ao suprimento de todas as secretarias municipais, Pal 072/2018 
– PreGÃo 044, Valor r$ 268 .506,50; Contrato Nº 110: roGÉ-
rIo de melo moNTes – me: seleção e contratação de banda 
musical para a festividade do aniversário da cidade em dezembro de 
2019 – banda: Four 4, Pal 098/2019 – INeXIGIbIlIdade 015, 
Valor r$ 26 .000,00; Contrato Nº 111: lourIValdo PereIra 
da sIlVa: locação de imóvel destinado ao funcionamento do ser-
viço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, Pal 099/2019 
– dIsPeNsa 029, Valor r$ 1 .000,00; Contrato Nº 112: edsoN 
de souZa barbosa: locação de imóvel destinado ao fun-
cionamento da Casa de acolhimento renascer, Pal 0100/2019 - 
dIsPeNsa 030, r$ 1 .600,00; Contrato Nº 113: armIsTroNG 
TalaNTINY balduINo: Contratação de pessoa física ou jurí-
dica para prestação de serviços de enfermagem como plantonistas 
e acompanhantes de pacientes em transferência hospitalar, Pal 
097/2019 – INeXIGIbIlIdade 014, Valor r$ 89 .820,00 .
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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE iTiNGA/mG – 
Torna público que celebrou: ata nº 62/2019, Pal 088/2019, contra-
tado: JaGuar CoNsTruTora lTda-me; objeto: registro de 
preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços na locação de caçambas metálicas estacioná-
rias, mínimo 4m³ para entulho/lixo, incluindo transporte e disposi-
ção ; valor: r$ 95 .000,00 - Vigência: de 17/10/2019 à 16/10/2020 
- ata nº 63/2019, Pal 086/2019, contratado: mIGoX Comer-
CIo de Gases, maQuINas e FerrameNTas lTda; 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de oxi-
gênio medicinal para atender as necessidades da secretaria muni-
cipal de saúde; valor: r$ 117 .930,00 - Vigência: de 30/10/2019 à 
29/10/2020 - ata nº 64/2019, Pal 087/2019, contratado: VIC-
Tor aNTuNes barbosa CHaVes - me; objeto: registro de 
preço para futura e eventual aquisição de glps - gás liquefeito de 
petróleo e afins; valor: R$ 497.625,00 - Vigência: de 30/10/2019 à 
29/10/2020 - ata nº 65/2019, Pal 090/2019, contratado: Paulo 
GIl dos saNTos 04837060609; objeto: registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de confecção de material gráfico para atender as neces-
sidades da administração pública municipal; valor: r$ 480 .456,00 
- Vigência: de 30/10/2019 à 29/10/2020 - ata nº 66/2019, Pal 
090/2019, contratado: GraFICa CarValHo FormularIos 
lTda; objeto: registro de preços para futura e eventual contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviços de confecção 
de material gráfico para atender as necessidades da administração 
pública municipal; valor: r$ 774 .350,50 - Vigência: de 30/10/2019 
à 29/10/2020 - ata nº 67/2019, Pal 090/2019, contratado: ama-
ZoNas ComerCIo de adesIVos e brINdes lTda; objeto: 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de confecção de material grá-
fico para atender as necessidades da administração pública munici-
pal; valor: r$ 63 .441,00 - Vigência: de 30/10/2019 à 29/10/2020 
-ata nº 68/2019, Pal 090/2019, contratado: GraFICa PoNTual 
almeNara lTda; objeto: registro de preços para futura e even-
tual contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de confecção de material gráfico para atender as necessidades da 
administração pública municipal; valor: r$ 411 .404,50 - Vigência: 
de 30/10/2019 à 29/10/2020 .
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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 320191111191913024.
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