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Torna pública o extrato da ata de registro
de preços proveniente do Pregão
Presenc ia l Nº 48/2020 Processo
Administrativo de Compras n° 191/2020.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de cestas de alimentos
básicos para a secretaria de educação,
mediante entrega parcelada. Detentora:
POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI
ME . Lo t e ún i c o Va l o r t o t a l : R$
2.034.900,00 (dois milhões trinta e quatro
mil e novecentos reais) Avimar de Melo
Barcelos –PrefeitoMunicipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

AVISO DE INTENÇÃO A ADESÃO À
REGISTRO DE PREÇOS Prefeitura de
Brumadinho torna público o interesse em
aderir àATADE REGISTRO DE PREÇOS
Nº06/2019 decorrente do Pregão
Presencial nº 04/2019 realizado pelo
CISPAR, para a aquisição de brinquedos
pedagógicos. Fornecedor beneficiário da
Ata: IDEA- COMERCIO DE JOGOS
PEDAGÓG ICOS LTDA - CNPJ :
18.319.326/0001-41. Sônia Aparecida
BarcelosMaciel- Secretário deEducação

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

AVISO DE INTENÇÃO A ADESÃO À
REGISTRO DE PREÇOS Prefeitura de
Brumadinho torna público o interesse em
aderir àATADE REGISTRO DE PREÇOS
49/2020 oriunda processo licitatório
140/2020 Pregão eletrônico 51/2020
gerenciada pelo Prefeitura De Ibirité, para
a aquisição Material de Construção.
Fo r ne cedo r benefi c i á r i o da A t a
Premo ldados Matoz inhos - CNPJ
21.734.108/0001-88 Wal ison Luiz
Secretário deObras

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

ERRATA I – PREGÃO ELETRÔNICO
096/2020 – PL 201/2020. Município de Itabirito
comunica a existência de errata do processo em
epígrafe. Fica alterado a data da Sessão Pública de
Lances para o dia 04/09/2020 às 09:00 horas. A
íntegra da errata encontra-se disponível no Depto
de Licitações; Site: www.itabirito.mg.gov.br; E-
mail: licitacao@pmi.mg.gov.br ouTel.: (31) 3561
4050/4086.

PREFEITURA DE ITABIRITO

RESULTADO – PREGÃO ELETRÔNICO
091/2020 – PL196/2020 – RP066-2020 –
Vencedor: Ariadine Vaz Germano Ribeiro
06746257657 (Central Soluções Urbanismo e
Engenharia Ltda.). CNPJ: 34.376.722/0001-67.
Item: 01.ValorTotal: R$57.200,00.

PREFEITURA DE ITABIRITO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOAQUIM FELÍCIO/MG

A P.M. Joaquim Felício torna público que fará
realizar no dia 28/08/2020, às 09:00 h, o Prc
Licitatório nº. 046/2020, Pregão Presencial nº.
016/2020, para Registro de preços para futura
e eventual aquisição parcelada de kits de
alimento para atendimento às secretarias
municipais de Educação e Assistência Social
para o enfrentamento das consequências do
COVID-19, em razão dos decretos municipais
e legislação específica. O edital completo
poderá ser obtido mediante solicitação a ser
enviado por email: licitacaoprefjf@gmail.com;
ou pelo site www.joaquimfelicio.mg.gov.br; ou
pessoalmente, no setor de licitação na Av.
Getúlio Vargas, 135 - Centro - nesta cidade,
no horário de 8h às 12hrs. Leandro Breno dos
Santos Viveiro - Pregoeiro Oficial.

Aviso de Licitação: Tomada de preços
09/2020 P.A. 189/2020 -Contratação de
empresa especializada em serviços na
área de engenharia para execução de
obras de pavimentação em CBUQ de ruas
doBairroRetiro doBrumadoEmConceição
De Itaguá, Ruas Luiz da Silva Moreira e Via
1 na sede doMunicípio de Brumadinho/mg.
Abertura: 09/09/2020, às 09:00h. Ver site:
www.brumadinho.mg.gov.br- Walison Luiz-
Secretário deObras

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG
Pregão Eletrônico 049/2020 - torna público que se encontra disponível no site
www.ribeiraodasneves.mg.gov.br, o edital do Pregão Eletrônico 049/2020,
cujo objeto consiste no registro de preço visando a aquisição de rações e
suplementos minerais para o curral sanitário municipal, por um período de 12
(doze) meses. A nova data para entrega dos envelopes e realização de
sessão será dia 08/09/2020 as 09:00 hrs. Alex de Almeida Ferreira Silva
/Presidente daCPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA/MG
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 028/2020

O município de Romaria/MG, através da comissão permanente de licitação, torna público que

às 09:00 horas do dia 03 de setembro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Romaria/MG,

estará realizando Pregão Presencial para aquisição de materiais de construção em geral para

construção de Unidades Habitacionais no Município de Romaria/MG. O edital completo com

todas as especificações e informações se encontra à disposição no Setor de Licitação pelo tel.

(034) 3848-1110, horário das 08:00 às 17:00 horas.

Nathana Delfino Borges Cruz - Pregoeira, 21 de agosto de 2020.

PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 068/2020 –
Processonº 136/2020 - OMunicípio deCarmo doRioClaro/MG torna público
que realizará Pregão Eletrônico Tipo Menor Preço Unitário, para
“Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de
Publicação de Atos Oficiais do Município em Jornal de Grande Circulação no
Estado deMinasGerais”.
O edital estará à disposição dos interessados, emdias úteis, noDepartamento
de Licitações e Contratos, na Sede doMunicípio, sito à RuaDelfimMoreira, nº
62, Centro, a partir de 24/08/2020, no horário de 08h. às 11h. e de 12h30min.
às 17h., e no site www.carmodorioclaro.mg.gov.br e Portal de Compras do
Governo Federal a partir desta data. Informações adicionais pelo telefone (35)
3561-2000 ou no endereço acima.
Ÿ Envio das Propostas e Documentos de Habilitação ao Portal de

ComprasdoGovernoFederal: www.comprasgovernamentais.gov.br,
até adata ehorário determinadospara a abertura da sessão.

Ÿ Abertura da Sessão: 03/09/2020 às 09 horas, no Portal de Compras
doGovernoFederal:www.comprasgovernamentais.gov.br.

EDITALDE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DAS EMPRESAS DEASSEIO E CONSERVAÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, com sede na Rua Uberlândia, nº 877, bairro
Carlos Prates, Belo Horizonte (MG), por meio de seu Presidente em exercício,
vem convocar todas as empresas do segmento, associadas ou não, para uma
ASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRIA, que será realizada, pormeio de
videoconferência, no dia 25 de agosto de 2020, às 10:00h, em primeira
convocação, e às 11:00h, em segunda e derradeira chamada, visando deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: Discussão e deliberação quanto à Pauta de
Reivindicações do SINDIMOTOS – SINDICATO DOS TRABALHADORES
MOTOCICLISTAS E CICLISTASDEMINASGERAIS, visando a celebração
do instrumento normativo do ano de 2020.O acesso remoto aos trabalhos se dará
através do link e senha obtidos por meio do cadastramento em
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / m e e t i n g / r e g i s t e r / t Z 0 s c O -
sqD4pGt13N6_htpws9QXTlp3goASw. Belo Horizonte, 22 de agosto de 2020.
Renato Fortuna Campos. Presidente em exercício. Sindicato das Empresas de
Asseio eConservação doEstado deMinasGerais.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG
Comunicado. Processo Licitatório nº. 200/2020, Concorrência nº.
006/2020. Objeto: Contratação de empresa para a execução das
obras de construção doCMEITipo "1" no bairro Jardim daOliveiras
no município de Divinópolis/MG. Comunicamos a quem possa
interessar que fica suspensa a presente l ici tação para
alteração no edital. Assim que retificado será designada nova data
para sua realização. Divinópolis, 21 de Agosto de 2020. Jonas de
AlcantaraAzevedo. Presidente daComissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL
AVISO DE LICITAÇÃO

Licitação URBEL/ SMOBI 001/2020 – CC - Proc. n.º 01-099.555/19-92
OBJETO: Elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos de infraestrutura
urbana e edificações dos empreendimentos aprovados no programa de orçamento participativo
(OP) 2015/2016, para as vilas, favelas e áreas de interesse social do município de Belo Horizonte.
MODALIDADE: Concorrência. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, aferido de forma global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário. DATA DO JULGAMENTO: dia 24
de setembro de 2020. HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h. OBTENÇÃO DO EDITAL: O texto
integral do edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site https://prefeitura.
pbh.gov.br/licitacoes e na SUAD – Protocolo Geral da URBEL, localizada em Belo Horizonte/
MG, na Av. do Contorno, 6.664, 1º Andar, Savassi, segunda, quarta e sexta-feira, de 09h às 15h,
onde serão obtidos em meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD-R ou
DVD-R não utilizado e/ou por cópia reprográfica, com a comprovação de recolhimento do valor
conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.
Josué Costa Valadão | Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG
Pregão Eletrônico 81/2020 - torna público para conhecimento dos
interessados, à abertura da Licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico nº
81/2020 – Processo nº 159/2020, a realizar-se na sala da Gerência de
Licitações/SEMSA. Objeto: Aquisição de Teste Rápido para Detecção de
SARS-COVID-2 ( IGM e IGG), por um período de 06(seis) meses.
Recebimento das propostas inicias: até às 08:30 do dia 04/09/2020, através
do site Ínicio da sessão de disputa de preços: àswww.bllcompras.mg.gov.br.
09:00 do dia 04/09/2020. O Edital do pregão 81/2020 encontra-se disponível
no site acima ou pelo site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/licitacoes.Renato
LuizMartinsdeSousa / PresidentedaCPL.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

RESULTADO FINAL
PE-010/2020 | Objeto: Contratação/aquisição de empresa
especializada em fornecimento e montagem de mobiliário para
Inspetoria deSanta Luzia/MG, para atender as necessidades doCREA-
MG (EXCLUSIVO PARAME/EPP)..| Vencedor: ACHEI INDUSTRIA DE
MÓVEISPARAESCRITÓRIOLTDA|CNPJ: 08.221.047/0001-97 | Valor
Global: R$9.600,00. Edílio Ramos Veloso Vice Presidente no Exercício
daPresidência doCREA-MG


