
PREFEITURA DE SETE LAGOAS
Pregão Presencial n° 25/2017

O Núcleo de Licitações e Compras, torna público aos interessados
que será realizado Processo Licitatório na modalidade de Pregão
Presencial n° 25/2017 cujo objeto é o registro de preços que visa à
eventual contratação de empresa especializada para executar os
seguintes serviços: digitalização de documentos; customização das
MFP´s - Soluçãoweb-to-print; serviço de gestão documental nos sites
e outsourcing de impressão com disponibilização de equipamentos e
fornecimento de softwares de administração e gerenciamento de
impressões. Credenciamento e Recebimento dos envelopes até as
08h45min do dia 24/03/2017 no Núcleo de Licitações e Compras
(Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar - Centro). Sessão para
abertura de envelopes e julgamento às 09h00min do dia 24/03/2017.
O edital estará à disposição dos interessados no prédio do Núcleo de
Licitações e Compras e no site da Prefeitura Municipal de Sete
Lagoas, endereço: www.setelagoas.mg.gov.br. Informações: (31)
3779-3700.LeonardoAlvesdeAraujo –Pregoeiro.

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, Fundação de direito público do Estado de
Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o nº
17.503.475/0001-01, nos termos da Legislação de Inovação, Lei nº
10.973/2004,Decreto Federal nº 5.563/2005, torna público o presenteEdital e
convoca os interessados a apresentarem propostas, nos termos aqui
estabelecidos, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, de forma a
assegurar os critérios de transparência, publicidade e garantia de acesso a
todos os interessados emparticipar do processo de seleção de empresa, cujo
objeto é a transferência de tecnologia de desenvolvimento e produção do
medicamento LENALIDOMIDA CÁPSULAS 5mg, 10 mg e 25 mg, conforme
descrito no objeto deste certame. Este Edital e seus anexos contendo as
informações necessárias estarão disponíveis nos endereços eletrônicos:
www.funed.mg.gov.br. O resultado final também será publicado no Diário
Oficial do Estado deMinasGerais, noDiárioOficial daUnião - DOUeno jornal
de grande circulação. 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. BeloHorizonte, 10 demarço de 2017.

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, Fundação de direito público do Estado de
Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o nº
17.503.475/0001-01, nos termos da Legislação de Inovação, Lei nº
10.973/2004,Decreto Federal nº 5.563/2005, torna público o presenteEdital e
convoca os interessados a apresentarem propostas, nos termos aqui
estabelecidos, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, de forma a
assegurar os critérios de transparência, publicidade e garantia de acesso a
todos os interessados emparticipar do processo de seleção de empresa, cujo
objeto é a transferência de tecnologia de desenvolvimento e produção dos
medicamentos CAPECITABINA, DASATINIBE, ERLOTINIBE, NILOTINIBE e
HIDROXIUREIA, conforme descrito no objeto deste certame. Este Edital e
seus anexos contendo as informações necessárias estarão disponíveis nos
endereços eletrônicos: www.funed.mg.gov.br. O resultado final também será
publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no Diário Oficial da
União - DOU e no jornal de grande circulação. 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. BeloHorizonte, 10 demarço de 2017.

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
ASecretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Patos
de Minas torna público a realização de Chamamento Público Nº
65/2017 para aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis
(verduras, frutas e etc.) para alimentação escolar por meio do
ProgramaAgricultura Familiar, que serão destinados ao fornecimento
de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da
Rede Pública de Ensino do Município. Os envelopes de Habilitação e
Proposta, deverão ser protocolados até as 08:30hs do dia 05/04/2017
noSetor de Protocolo, no 1º andar, sendo que a abertura dos referidos
envelopes se dará no mesmo dia, após o encerramento do horário de
protocolo. O edital completo está disponível no Setor de Compras e
Licitações ou pelo site: www.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes.
Maiores informações sobre o referido edital poderão ser obtidas
através do telefone 3822-9642 ou junto à Seção de Compras e
Licitações da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, situada à Rua
Dr. José Olympio de Melo, 151, 2º andar – Eldorado. Patos de Minas,
10 de Março de 2017. Fabiana Ferreira dos Santos - Secretário
Municipal deEducação.

AVISO DE CHAMADAPÚBLICA Nº 65/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS-MG
- Processo Licitatório 110/PMM/2016, Chamada
Pública 04/PMM/2016 , torna público, para
conhecimento dos interessados, cujo objeto é: Aquisição
de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros),
destinados à merenda escolar para o ano de 2017, em
decorrência da necessidade da Secretaria de Educação
(APAE, Projeto Mais Educação, Educação de Jovens e
Adultos, Ensino fundamental, Centros infantis e Creches
Municipais), do município de Matozinhos/MG, conforme
quantidades e especificações contidas nos anexos, que
integra este edital. A Comissão de Licitação obedecendo
ao critério de julgamento determinado no instrumento
convocatório declara como vencedora do presente certame
licitatório as seguintes licitantes proponentes:
Cooperativa dos Agricultores Familiares de Jequitibá e
Região, que irá fornecer os produtos ora licitados ao
valor global de R$ 19.159,88 (dezenove mil, cento e
cinqüenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e a
Cooperativa dos Agricultores Familiares de Mateus Leme
e Região, que irá fornecer os produtos ora licitados ao
valor global de R$ 31.011,58 (trinta e um mil e onze
reais e cinqüenta e oito centavos). O licitante Leoniv
Rigan Corradi da Silva foi inabilitado. Ciente os licitantes
do prazo de dois dias úteis para interposição de recurso
concedido pelo item 7.4 do Edital. Maiores informações
pelos contatos: (31) 3712-4083 ou 3712-4512.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
PMMG-CTT. Pregão Eletrônico 1250107 16/2017.
Registro de Preços, Objeto: Aquisição de peças para
rádio comunicação, dia 24/03/2017, às 09:00h.
Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, até as
08:55h de 24/03/2017. Edital disponível em
www.compras.mg.gov.br ewww.policiamilitar.gov.br.

RETIFICAÇÃO DA TOMADA DE
PREÇOS Nº: 009/2.017 - O SAAE
Caeté/MG – Objetivo: Contratação de
empresa para o fornecimento de
materiais elétricos. Abertura 28 de
Março de 2.017, às 14:00 Horas - Rua
Monsenhor Domingos–242–Aquisição
do edital pelo endereço eletrônico
www.saaecaete.com.br - Informações
pelo telefone 0XX-31-3651.5100.
Caeté-MG, 06/03/2.017. Benedito E.
deCastro - Presidente daC.P.L.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE CAETE/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
AVISODE LICITAÇÃO -APrefeitura Municipal
de Bonfim, Estado de Minas Gerais, torna
público que fará realizar Processo Licitatório
Nº 68/2017, na Modalidade Tomada de Preço
Nº 001/2017, para contratação de empresa
para fornecimento de material de construção,
ferramentas, material para melhoramento de
rede de esgoto pluvial e manutenção e
melhoramento de trechos em estradas
municipais no ano de 2017. Tipo da Licitação:
Menor Preço Unitário. Data: 30/03/2017, as
09:00 horas. Maiores informações e o edital
completo estão disponíveis na Prefeitura de
Bonfim, na Av. Gov. Benedito Valadares, 170,
Centro - Tele fax: (31) 3576 -1318 ou no email
licitabonfim@yahoo.com.br. Maria Aparecida
daSilva –PregoeiraMunicipal.

2ª publicação – Edital retificado. Aviso de
licitação – O Município de Capela Nova/MG
torna público o Processo de Licitação 07/2017
– Pregão Presencial 03/2017. Abertura
23/03/2017 – 09h30min em sessão pública na
Prefeitura Municipal, localizada na Rua Lopes
de Assis, nº 09, centro. Objeto: Aquisição de
02 (dois) veículos 0 km . Edital na integra no
site www.capelanova.mg.gov.br. Duvidas
através do telefone (31) 37271171,
licitar@capelanova.mg.gov.br ou diretamente
na Prefeitura Municipal. Adelmo de Rezende
M o r e i r a – P r e f e i t o M u n i c i p a l

PREFEITURA DE CAPELA NOVA/MG

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED
AV I SO DE L I C I TA ÇÃO - A
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS –
CONVOCA a todos os licitantes com
propostas cadastradas para o
Pregão Eletrônico nº 2261032-
492/2016 – Objeto: Compressores e
bombas de vácuo, bem como aos
demais interessados a estarem
presentes no endereço eletrônico:
www.compras.mg.gov.br no dia
20/03/2017 às 09h00min. para a
ABERTURA DA SESSÃO. Belo
Horizonte, 10 demarço de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ
Pregão Presencial 010/2017 - O
Pregoeiro WANDERLEY OLIVEIRA
DE SOUZA JÚNIOR, torna público
para conhecimento dos interessados
que HOUVE ALTERAÇÃO no Edital
do Pregão Presencial nº 010/2017 que
tem como objeto a contratação de
empresa espec ia l i zada para
prestação de serviço de acesso à rede
mundial de computadores (internet),
incluindo infra-estrutura de acessos,
instalação e equipamentos em regime
de comodato, considerando os
aspectos de segurança e de qualidade
de serviço necessários, para atender
as necessidades da Administração
Municipal. Tendo em vista a alteração
do edital, a APRESENTAÇÃO PARA
C R E D E N C I A M E N T O D O S
LICITANTES passará para o dia
24/03/2017 às 13:30hs. A alteração
encontra-se a disposição dos
interessados através do email
licitacao@ibia.mg.gov.br e pelo site
www.ibia.mg.gov.br

AVISODELICITAÇÃO -MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº
011/2017 - Objeto: Contratação, através
de pregão presencial tipo menor preço,
de empresa para fornecimento de
máquina para demarcação viária.
Endereço para consulta ou obtenção do
edital:Av. CardosoSaraiva, 305 –Centro
/ Matias Barbosa Setor de Licitações:
08:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 horas -
site: www.matiasbarbosa.mg.gov.br - tel:
( 3 2 ) 3 2 7 3 - 5 5 03 / 3 2 7 3 - 5 5 16 -
ABERTURA DAS PROPOSTAS - Dia
22 /03 /2017 às 14 :00 ho ras -
NEVERSON PAULO DE ALMEIDA -
P R E G O E I R O M U N I C I P A L

PREFEITURA DE MATIAS BARBOSA/MG

AVISODELICITAÇÃO -MODALIDADE:
PREGÃOPRESENCIAL - Nº 014/2017 -
Objeto: Aquisição de Ovos de Páscoa
para distribuição aos alunos das escolas
municipais. Endereço para consulta ou
obtenção do edital: Av. Cardoso Saraiva,
305 – Centro / Matias Barbosa - Setor de
Licitações: 08:00 às 11:00 e 13:00 às
1 7 : 0 0 h o r a s - s i t e :
www.matiasbarbosa.mg.gov.br - tel: (32)
3273-5503/3273-5516 - ABERTURA
DAS PROPOSTAS - Dia 23/03/2017 às
09:00 horas. NEVERSON PAULO DE
ALMEIDA - PREGOEIRO MUNICIPAL

PREFEITURA DE MATIAS BARBOSA/MG

PREFEITURA DE SABINÓPOLIS
Torna publico aviso de LICITAÇÃO –
Pregão Presencial 10/2017 - Proc. 16/2017.
Objeto: Registro de Preços para contratação
de arbitragempara campeonatomunicipal de
futebol 2017. Menor Preço por item.
Abertura 24/03/2017. Maiores informações
www.sabinopolis.mg.gov.br – Claudiney
Antonio B. de Almeida - Pregoeiro
Municipal.

PREFEITURA DE SABINÓPOLIS
Torna publico aviso de LICITAÇÃO –
Pregão Presencial 11/2017 - Proc.
17/2017. Objeto: Contratação de
assessoria pedagógica para treinamento e
gerenciamento profissional. Menor Preço
por item. Abertura 28/03/2017. Maiores
informações www.sabinopolis.mg.gov.br
– Claudiney Antonio B. de Almeida -
PregoeiroMunicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA/MG
AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/
2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 - A Prefeitura Municipal de Romaria,
Estado de Minas Gerais, através de sua Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna
público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do
edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017, tendo por objeto a prestação de serviços de Transporte
Escolar, devido à alteração no conteúdo do Edital. Assim sendo, será publicado novo edital oportunamente
divulgado através do Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulação.

Marilene dos Santos - Pregoeira, 10 de março de 2017
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