
Quarta-feira, 3 de maio de 2017 ●6

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED
CHAMAMENTOS PÚBLICOS N.º 002/2017 E 003/2017

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
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 torna público os resultados dos julgamentos das FASES 1
–DAHABILITAÇÃO dos referidos processos, no qual a Comissão deAvaliação
Multidisciplinar - CAM julgouHABILITADASas empresas, Natcofarma doBrasil
Ltda., CNPJ nº 08.157.293/0001-27 e LaboratórioAspen S.A, IGJ nº 16633421
por cumprimento às exigências previstas, no item 06 doEdital e INABILITADAa
empresaCipla Brasil Importadora eDistribuidora deMedicamentos Ltda, CNPJ
18.268.051/0001-64. As Atas de Julgamento estarão disponíveis no endereço
eletrônico: www.funed.mg.gov.br/chamamento-publico. Na forma do subitem 3
– Do Cronograma do edital, das decisões proferidas pela Comissão, cabe
recurso no 02 (dois) dias úteis a contar desta publicação. Belo Horizonte,
02/05/2017.

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Processo nº 236/2017 Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços com fornecimento de equipamentos e suporte
ao controle do trânsito no Município de Patos de Minas, tipo menor
preço, representado pelo menor valor mensal global, devendo a
proposta e a documentaçãoserementreguesnoSetor de Licitaçõesà
Rua Dr. José Olímpio de Melo, 151 – 2º andar, no dia 16 de maio de
2017, até às 08:00 horas, sendo que os mesmos serão abertos no
mesmodia e horário.O edital completo encontra-se disponível no site
www.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes. Maiores informações, junto
à Prefeitura Municipal de Patos de Minas, através dos telefones: (34)
3822-9607/9642das07h00às11h00e das13h00às17h00.

PREGÃO PRESENCIALNº. 024/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO 003/2017
O município de Espinosa/MG torna-se pública a real ização do Inexigibi l idade/

Credenciamento para Contratação de prestação de serviços de coordenador de oficina de

dança junto à assistência social no município de Espinosa/MG. Período de entrega dos

envelopes será: 03/05/2017 a 12/05/2017, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00,

podendo ser prorrogado até o término do exercício financeiro de 2017 a critério da Secretaria

Municipal de Assistência Social. Informações pelo telefone (0xx38) 3812-3237. Espinosa-

MG. Ronildo Hélio de Oliveira - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº
021/2017. Objeto: REGISTRO DE
PREÇOS visando a aquisição de
Oxigênio Gasoso medicinal e industrial,
Gases Comuns para o Departamento de
Saúde e Departamento de Obras da
Prefeitura. 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 - ABERTURADAS
PROPOSTAS - Dia 15/05/2017 às 09:00
horas - NEVERSON PAULO DE
ALMEIDA PREGOEIRO MUNICIPAL

PREFEITURA DE MATIAS BARBOSA/MG

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPOS GERAIS(MG)

Comunica Pregão Presencial 32/17,
Menor Preço Unit., objeto: Contratação
de empresa para futuras e eventuais
aquisições de materiais médicos
hospitalares, destinados aos PSFs,
Policl inica e Pronto Atendimento
Médico. Seção: 18/05/17 ás 09:00h,
protocolo até 08:30:00min. Edital na
Sec. Mun. de Compras, R. Nossa
Senhora do Carmo131, centro, CEP
37160-000, TEL (35)3853-1436 ou pelo
site: www.camposgerais.mg.gov.br.
Campos Gerais, 02/05/2017 - Francisco
de Assis Souza - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPOS GERAIS(MG)

Comunica Pregão Presencial 31/17,
Preço Unit., objeto: Contratação de
empresa para aquisição de jogos de
mesas, colchões, fogão 06 bocas e
mesas para refeitório para educação
infantil, destinadas a Cemei Dª Imaculada
Chaves e Cemei Dª Belinha. Seção: 16/
05/2017 ás 13:30, protocolo até 13:00h.
Edital na Sec. Mun. de Compras, R.
Nossa Senhora do Carmo,131, centro,
CEP 37160-000, TEL (35)3853-1436. ou
pelo site: www.camposgerais.mg.gov.br,
Campos Gerais, 28/04/2017 - Francisco
de Assis Souza - Pregoeiro

Extrato de contrato 096/2017 – PP016/2017 - PL
0016/2017- RP 008/2017. Objeto: Contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de dieta
enteral para atender a pacientes assistidos pela
Secretaria Municipal de Saúde, com carência
nutricional, intolerância a lactose, portadores de
diabetes, nefropatias entre outras patologias.
Contratada: Rios e Matos Comércio de Produtos
de Dieta Ltda-EPP. CNPJ: 15.195.632/0001-25.
Valor: R$ 95.425,50.Vigência: 31/12/2017.

PREFEITURA DE ITABIRITO

Torna público o extrato do contrato
n°061/2017 cujo objeto é a contratação de
show artístico de Sanrah e Banda,
realizado no dia 30/04/2017 na Festa do
Dia do Trabalhador. Valor total: R$
5.000,00. Contratada: Ângelo Rafael Dos
San tos Gomes , Av ima r de Me lo
Barcelos/PrefeitoMunicipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

PREFEITURA DE JUATUBA
Torna público a CONCORRÊNCIA
Nº 001/2017 - PAC 137/2017 –
Contratação de agência de
publicidade e propaganda, do tipo
“técnica e preço. Os envelopes de
proposta técnica (identificado e não
identificado) e de preço deverão ser
protocolados no setor de protocolo
da PMJ impreterivelmente até às
14:00 horas do dia 20.06.2017.
Data e horário em que se dará a
abertura dos envelopes de proposta
técnica. O edital poderá ser retirado
na Prefeitura Municipal de Juatuba,
juntamente com o envelope padrão
para utilização na via não
identificada, na sala de licitações,
no horário de 08:30 às 12:00 horas
e de 13:30 às 16:00 horas. Email
pmjuatuba@bol.com.br Maiores
informações pelo telefone 3535-
8200. Rônei Baptista Rodrigues-
PresidenteCPL

PREFEITURA DE JUATUBA
Torna públ ico o PREGÃO
PRESENCIAL nº 026/2017, PAC
124/2017 – REGISTRO DE
PREÇOS - Fornecimento de
material de construção diversos
(elétrico, hidráulico, ferramentas,
tintas, etc), do tipo menor preço
por item. Licitação diferenciada
modo exclusiva para micro e
pequenas empresas (Le i
Complementar 147/2014 – Art.
48 inc. I ). O credenciamento e
abertura dos envelopes está
marcado para o dia 18/05/2017
às 09:00 horas. O edital poderá
ser ret i rado na Prefei tura
Municipal de Juatuba, com o Sr.
Ronei. No horário das 09:00 às
12:00 e das 13:30 as 16:00 hs.
Email pmjuatuba@bol.com.br e
site www.juatuba.mg.gov.br.
Maiores informações pelo
telefone 3535-8200. Pregoeiro.

CHAMAMENTO PÚBLICO: 005/2017 -
PROCESSO: 005/2017 - SELEÇÃO DE
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL, PARACELEBRAÇÃODETERMO
DE FOMENTO - Objeto: O objeto da
presente é a Seleção de Entidades
Agrícolas sediadas em Matias Barbosa
para recebimento de Subvenção Social,
visando o fomento e o desenvolvimento
de ações pertinentes à produção agrícola
familiar, agricultura orgânica, qualidade de
vida,medicina alternativa e/ou piscicultura,
voltadas à população do município,
conforme especificações doAnexo I deste
Chamamento Público. 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 17:00 horas site:
www.matiasbarbosa.mg.gov.br tel: (32)
3273-5503/3273-5516- ABERTURA DAS
PROPOSTAS - Dia 24/05/2017 às 09:00
horas - NEVERSON PAULO DE
ALMEIDA - Presidente da Comissão de
Seleção, Monitoramento e Avaliação das
P a r c e r i a s V o l u n t á r i a s

PREFEITURA DE MATIAS BARBOSA/MGPREFEITURA DE JUATUBA
Torna públ ico o PREGÃO
PRESENCIAL nº 029/2017, PAC
119/2017 – Pres tação de
serviços de locação, montagem,
desmontagem e operação de
sistema de sonorização; locação,
montagem, desmontagem e
ope ração de s i s t ema de
iluminação; locação, montagem,
desmontagem e operação de 01
palco, do tipo menor preço por
i tem. O credenciamento e
abertura dos envelopes está
marcado para o dia 16/05/2017
às 09:00 horas. O edital poderá
ser ret i rado na Prefei tura
Municipal de Juatuba, com o Sr.
Ronei. No horário das 09:00 às
12:00 e das 13:30 as 16:00 hs.
Email pmjuatuba@bol.com.br e
site www.juatuba.mg.gov.br.
Maiores informações pelo
telefone 3535-8200. Pregoeiro.

PREFEITURA DE JUATUBA
Torna públ ico o PREGÃO
PRESENCIAL nº 014/2017, PAC
060/2017 – REGISTRO DE
PREÇOS – Contratação de
prestação de serviços de mão de
obra em manutenção com
fornecimento de peças:mecânica
geral, motor, câmbio, suspensão,
alinhamento, balanceamento,
rastreamento, elétrica geral,
funilaria, estofamento, capotaria,
lanternagem e pintura dos
veículos pertencentes à frota
municipal, do tipo menor preço
por item. O credenciamento e
abertura dos envelopes está
marcado para o dia 17/05/2017
às 09:00 horas. O edital poderá
ser ret i rado na Prefei tura
Municipal de Juatuba, com o Sr.
Ronei. No horário das 09:00 às
12:00 e das 13:30 as 16:00 hs.
Email pmjuatuba@bol.com.br e
site www.juatuba.mg.gov.br.
Maiores informações pelo
telefone 3535-8200. Pregoeiro.

PREFEITURA DE JUATUBA
Torna públ ico o Edi ta l de
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
0 2 . 2 0 1 7 ( r e f e r e n t e
PAC137/2017 – Concorrência nº
001.2017 – contratação de
agênc ia de publ ic idade e
propaganda) para inscrição de
profissionais formados em
comunicação, publicidade ou
marketing para constituir a
subcomissão técnica da licitação
na modalidade concorrência,
tipo “técnica e preço”, a ser
promovida pelo Município de
Juatuba/MG, para contratação
de agência de publicidade e
propaganda para prestação de
serviços, nos termos da Lei
Federal nº 12.232/2010. O prazo
para inscr ição va i do d ia
08.05.2017 à 23.05.2017. O
edital poderá ser retirado na
Prefeitura Municipal de Juatuba
na sala de licitações, no horário
de 13:00 às 16:00. Emai l
pmjuatuba@bol.com.br e site
www.juatuba.mg.gov.br. Maiores
informações pelo telefone 3535-
8200. Rônei Baptista Rodrigues-
PresidenteCPL.

TECH10
Realce


