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Aviso de licitação – O Município de Capela
Nova/MG torna público o Processo de
Licitação 24/2017 – Pregão Presencial
14/2017. Abertura 11/04/2017 – 09h30min
em sessão pública na Prefeitura Municipal,
localizada na Rua Lopes de Assis, nº 09,
centro. Objeto: aquisição de artefatos de
concreto. Edi ta l na integra no si te
www.capelanova.mg.gov.br. Duvidas
através do telefone (31) 37271171,
l i c i t a r@cape l a no va .mg . g o v. b r o u
diretamente na Prefeitura Municipal. Adelmo
de Rezende Moreira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE CAPELA NOVA/MG

PREFEITURA DE CONGONHAS
ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO PMC/067/2016
Partes: Município de Congonhas,
representado pela Sra. Rosemary
Aparecida Benedito, Secretária
Municipal de Obras X Cadar
Engenharia e Construções Ltda,
representada pelo Sr. Emir Cadar.
Objeto: Reiniciar a execução da
obra para execução dos serviços
de sinalização viária, que já
fazem parte dos serv iços
inicialmente contratados, a partir
da data de 20/03/2017. Após o
reinício dos serviços, o novo
prazo de vencimento da obra está
p r e v i s t o pa r a a da t a de
08/04/2017. Congonhas, 20 de
março de 2017.

Comunica que serão realizadas as licitações
abaixo discriminadas. Os editais poderão ser
retirados no Departamento de Licitações e
Contratos, pelo Site http://itabirito.mg.gov.br ou
solicitados pelo E-mail licitacao@pmi.mg.gov.br.
As reuniões de abertura dos processos
acontecerão na sala de reuniões da PMI,
localizada na Av. Queiroz Júnior, nº 635, Praia,
Itabirito/MG. Tel.: (31) 3561-4050/3561-4086.
Pregão Presencial nº 043/2017 - PL 063/2017 –
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para
aquisição de licença de uso e manutenção de
software de gerenciamento das rotinas de
Secretaria Escolar. Tipo: Menor Preço Global. A
abertura será dia 11/04/2017 às 13:00 hs.

PREFEITURA DE ITABIRITO

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED
Torna público a 1ª RETIFICAÇÃO do
Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO
nº 002/2017, cujo objeto é a
prospecção de mercado para a
transferência de tecnologia de
desenvolvimento e produção dos
medicamentos CAPECITABINA,
DASAT IN IBE , ERLOT IN IBE ,
NILOTINIBE e HIDROXIUREIA,
conforme descrito no objeto deste
certame. A retificação e as demais
informações necessárias estarão
disponíveis no endereço eletrônico:
www.funed.mg.gov.br. O prazo final
para o envio dos envelopes contendo
o especificado no item 5 do edital é
de até 15 (quinze) dias úteis a contar
desta publicação. Belo Horizonte, 28
demarço de 2017.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO/MG
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP SRP Nº 014/2017 – prefeito
Municipal de Santo Antônio do Jacinto no uso de suas atribuições
legais, HOMOLOGAo resultado do Processo Licitatório nº. 027/2017
Pregão Presencial SRP nº. 014/2017, cujo objeto é fornecimento de
material de construção, ferramentas e outros produtos de consumo,
de acordo com a planilha de especificações para manuntenção das
atividades das secretarias municipais, tendo como vencedores as
empresas: NILANTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRO
LTDA;CNPJ: 07.452.762/0001-78, no valor total deR$3.588.029,40,
JURACA BANDEIRA DA ROCHA-ME; CNPJ: 02.946.005/0001-37;
no valor total de R$ 897.177,00, MJSMATERIALDECONSTRUÇÃO
E ACABAMENTO LTDA – ME; CNPJ: 22.791.422/0001-65, no valor
total de R$ 244.737,05. Determino a convocação das adjudicatárias
para assinatura do instrumento hábil de contratação.Data:
28/03/2017. EmersonPinheiroRuas –PrefeitoMunicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 – EDITAL RETIFICADO –

ADIADA DATA DE ABERTURA
Objeto: aquisição deGênerosAlimentícios não perecíveis. Edital retificado:
item 9.2 – letra “n” e 12.4 – letras “d”. adiada a data para abertura dos
envelopes para o dia 10/04/2017, às 09:00 hs. Na Sala de Licitação e
Compras, Sede da Prefeitura Mun. De Santa Luzia/MG,Av. VIII, nº: 50, B.
Carreira Comprida, CEP 33.045.090. O Edital pode ser consultado no
endereço eletrônico: http://www.santaluzia.mg.gov.br/index.php/servicos-
2 /110-p regao-p resenc ia l? I temid=101 ou pe lo e -ma i l :
carlosjose@santaluzia.mg.gov.br.

PREFEITURA DE BRASÍLIA DE MINAS/MG
AVISO DE LICITAÇÃO - A PREF. MUNICIPAL DE BRASILIA DE
MINAS/MG –– torna público o Processo Licitatório nº 056/2017, Pregão
Presencial Para Registro de Preço nº 019/2017. Objeto: Contratação de
empresa para elaboração do Diagnóstico Energético e apoio ao
gerenciamento, supervisão e fiscalização da execução visando a
conservação e promoção do uso racional de energia elétrica das unidades
físicas do município. Abertura da sessão: 12/04/2017 às 09h00min. Edital
disponível pelo e-mail licitacao@brasiliademinas.mg.gov.br e site
www.brasiliademinas.mg.gov.br; Pregoeira oficial:AliceMaraSouza eSilva.

Objeto: Prestação de serviço, sob demanda, de reserva, emissão, remarcação, alteração ou
cancelamento e entrega de bilhetes de passagens aéreas, terrestres, nacionais e internacionais,
reserva de hospedagem em todo território nacional, com utilização de sistema informatizado de
gestão de viagens e outros serviços, destinados a servidores do Município de Belo Horizonte,
pessoas a seu serviço ou amparados pela assistência social.

Abertura das propostas dia 11/04/17 às 08:00 - Abertura da sessão de lances dia 11/04/17 às
10:00
Opregão eletrônico será realizado emsessão pública pormeio da INTERNET. Para participar do
pregão eletrônico, os interessados deverão credenciar-se junto às Agências do Banco do Brasil
S/A, para obtenção da senha de acesso. O edital poderá ser obtido pelos interessados através dos
“sites” www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br ou poderá ser adquirido cópia impressa, no
endereço abaixo, mediante apresentação do recibo de depósito, no valor de R$12,80 (doze reais
e oitenta centavos) recolhidos na Caixa Econômica Federal (Banco 104),Agência 0093-0, conta
265-4 (Operação 006). Maiores informações poderão ser obtidas na Gerência de Coordenação
de Licitações à Rua Espírito Santo, n.º 605, 15º andar, Centro - Fones: (31) 3277. 1400 e 3246-
0151.

Luiz Flávio da Silveira Dolabela
Gerência de Coordenação de Licitações

SECRETARIAMUNICIPALADJUNTADE GESTÃOADMINISTRATIVA
GERÊNCIADE COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2017/009

Processo n.º 01.036481.17.11

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - AVISO DE ADIAMENTO
A Comissão Permanente de Licitação do Crea-MG – CPL vem a
público informar que a LicitaçãoTOMADADEPREÇOSNº 001/2017,
cujo objeto é a Contratação de empresa construtora, com
fornecimento demão de obra emateriais, para prestação de serviços
técnicos de conclusão e execução de obras da Inspetoria do CREA-
MG da cidade de Alfenas - situado na Rua Luiz Libânio do Prado
Nº400 – Jardim São Lucas II – Alfenas – Minas Gerais, teve sua data
ADIADA.Aabertura da LicitaçãoTOMADADEPREÇOSNº 001/2017
FICA ADIADA para o dia 07/04/2017, às 10h00min, horário de
Brasília/Distrito Federal, no Sede da Regional Centro-Sul do CREA-
MG, situada na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 240, Vila Pinto,
Varginha - CEP: 37010-710. Os interessados poderão fazer o
"download" da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 no sítio
http://www.crea-mg.org.br. Fica ainda informado que haverá uma
nova visita técnica no local da obra no dia 05/04/2017 às 14 horas.
BeloHorizonte/MG, 28 demarço de 2017

Advogado Lucas José Pedrosa Souza - Presidente da CPL
Portaria 068/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º
001/2017 - AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro vem a público informar que promoverá licitação contração de
empresa especializada em prestação de serviços de impressão, com
fornecimento de equipamentos (impressoras/multifuncionais com tecnologia
laser, led, jato de tinta liquida e ou sólida monocromática e colorida) sistema
de gerenciamento de impressões, sistema de gestão de ativos,
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos coma substituição de
peças, componentes emateriais utilizados namanutenção; fornecimento de
todos os insumos originais do fabricante do equipamento ofertado (toner,
cilindro, revelador, etc.), exceto papel e grampo. Desenvolvimento de
soluções embarcadas (MFPs) para digitalização de forma descentralizada e
integração com a solução de ECM/BPM utilizada pelo CREA-MG,
processamento e organização de informações arquivísticas e Implantação
de Sites para digitalização de documentos.Abertura: 10/04/2017, às
10h00min, horário de Brasília, horário de Brasília, na sede do Crea-MG, na
Avenida Alvares Cabral, 1.600, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte-
MG, CEP.: 30.170-917. Os interessados poderão fazer o “download” do
Edital Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 001/2017 no sitio
http://www.crea-mg.org.br. BeloHorizonte/MG, 28 demarço de 2017

Lucas José Pedrosa Souza - Pregoeiro
Portaria 067/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA/MG
Torna publico que irá realizar Licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº26/2017 PARA Contratação de empresa para
prestação de serviços limpeza urbana em geral. ENTREGA DOS
ENVELOPES DIA 10/04/2017 ATE AS 08:30 HORAS. Mais
informações pelo telefone (38)3527-9120

TECH10
Realce


