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Quarta-feira, 14 de agosto de 2019 ●

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
EDITAL Nº 01/2019 - Concurso Público para provimento de cargos
da Prefeitura Municipal de Santa Luzia – Secretaria Municipal de
Educação
Resultado dos recursos contra totalização dos pontos da prova
objetiva, novo gabarito para o cargo 201 e ato convocatório para
entrega de títulos
O Exmo. Sr. Christiano Augusto Xavier Ferreira, DD. Prefeito do
Município de Santa Luzia e a Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa – FUNDEP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos
do Edital 01/2019, tornam público o resultado dos recursos contra a
totalização de pontos da prova objetiva, novo gabarito para o cargo
201 e a convocação dos candidatos aos cargos de nível superior
aprovados, nos termos do subitem 9.2.6, 9.2.7 do Edital 01/2019, para
se submeterem a prova de títulos e contagem de tempo. ENTREGA
DE TÍTULOS: para todos os cargos de nível superior. PERÍODO: 19,
20 e 21 de agosto de 2019. LOCAL DE ENTREGA: pessoalmente ou
por terceiro, no Posto de Atendimento da Fundep, localizado na
Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, na praça de serviços da
UFMG, Campus Pampulha em Belo Horizonte, (exceto sábados,
domingos e feriados), durante dias úteis, no horário de 9h as 11h30 e
de 13h30 às 16h30. b) via SEDEX ou AR à Gerência de Concursos da
Fundep, localizada na Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Unidade
Administrativa II, 3º Andar, Campus Pampulha da UFMG, Caixa 6985,
CEP 30.120-972 em Belo Horizonte – MG. A íntegra do resultado será
divulgado no Quadro de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal
de Santa Luzia e divulgado no endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br e www.santaluzia.mg.gov.br.
Santa Luzia, 14 de agosto de 2019.
Christiano Augusto Xavier Ferreira
Prefeito do Município de Santa Luzia

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINÓPOLIS /FMS – Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº102/2019 - P.A.L. nº187/2019. O Fundo
Municipal de Saúde de Divinópolis - MG - torna público estar
realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico a
contratação de empresa para fornecimento de refeições e lanches
para os pacientes internos do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS
III), do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS
AD III), moradores do Serviço Residencial Terapêutico (SRT),
campanhas de vacinação, demandas Administrativas e Serviço de
Acolhimento da SEMDS, conforme Termo(s) de Referência e Anexo I
do Edital, no dia 27 (vinte e sete) de agosto de 2019, às 13:30hs (treze
e trinta), na sala de Licitações da Semusa, na Rua Minas Gerais, nº55
- centro. O edital está à disposição dos interessados no site:
www.divinopolis.mg.gov.br <editais>. Informações complementares
poderão ser obtidas através dos telefones: (037) 3229-6825 – 32296826 - 3229-6827 – 3229-6855. Divinópolis, 13 de agosto de 2019.
Simone de Freitas Guimarães Dias – Pregoeira.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO - A Administração Central
da FHEMIG torna público nova data de abertura do
Pregão Eletrônico para Registro de Preços de
Nutrição Parenteral – Planejamento nº 227/2019,
Pregão 227/2019, que deveria ocorrer no dia
12/08/2019 às 09:00h passando para o dia 29/08/2019
às 09:00h em face de acatamento de pedido de
esclarecimento em relação ao prazo de entrega do
produto. Edital: www.compras.mg.gov.br. BH,
13/08/2019.

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 007/2019 – PROCESSO Nº 140/2019
Adjudico em favor dos licitantes: FNC CONSTRUTORA LTDA-EPP
para o lote 1, item: 37.451 com o valor total de R$ 78.846,83 (setenta
e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos)
e EDIFICARJP ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-ME para o
lote 2, item 37.450 com o valor total de R$ 46.290,24 (quarenta e seis
mil, duzentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), para o lote 3,
item 37.452 com o valor total de R$ 135.701,01 (cento e trinta e cinco
mil, setecentos e um reais e um centavo) e para o lote 4, item 34.528
com o valor total de R$ 117.711,57 (cento e dezessete mil, setecentos
e onze reais e cinquenta e sete centavos). Conforme devidamente
fundamentado no parecer da Advocacia-Geral do Município, e
posteriormente analisado pela Controladoria Geral do Município,
homologo o processo em referência para que produza seus efeitos
jurídicos e legais. Patos de Minas, 13 de Agosto de 2019. Milton
Romero da Rocha Sousa – Secretário de Administração.
SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2019
Processo nº 04.001308.19.25
Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos condicionadores de ar, tipo “SPLIT”,
incluindo garantia e assistência técnica.
Abertura das propostas dia 30/08/19 às 08:00.- Abertura da sessão de lances dia 30/08/19 às
09:00
O pregão eletrônico será realizado em sessão pública por meio 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$8,40 (oito reais e
quarenta centavos) recolhidos na Caixa Econômica Federal (Banco 104), Agência 0093-0, conta
265-4 (Operação 006). Maiores informações poderão ser obtidas na Gerência de Coordenação de
Licitações à Rua Espírito Santo, n.º 605, 15º andar, Centro - Fones: (31) 3277. 1400 e 3246-0151.
Emerson Duarte Menezes
Diretor de Compras
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA MGI Nº. 02/2019
MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 19.296.342/0001-29 torna público que realizará licitação, na modalidade de Concorrência, do
tipo Melhor Oferta, para a alienação de Bens Imóveis.
O objeto desta Licitação está descrito detalhadamente
no Edital de Concorrência MGI nº. 02/2019, que estará
à disposição dos interessados na sede da MGI, conforme
endereço citado abaixo, onde poderá ser adquirido ao
preço de custo de R$ 5,00 (cinco reais) ou obtido, gratuitamente, no seguinte endereço eletrônico: www.mgipart.com.br. Serão licitados 45 imóveis situados nos
seguintes municípios: Belo Horizonte/MG (5), Capim
Branco/MG (1), Carangola/MG (1), Congonhas/MG
(1), Contagem/MG (1), Coronel Fabriciano/MG (1),
Governador Valadares/MG (1), Guaxupé/MG (1), Ibituruna (1), Igarapé/MG (9), Ilicínea/MG (1), Ituiutaba
(2), Jaíba (1), Jequitinhonha/MG (2), Leopoldina/MG
(1), Liberdade (1), Recreio/MG (1), Salvador/BA (6),
Santa Bárbara/MG (1), Santo Antônio do Amparo/
MG (1), Santos Dumont/MG (1), São Geraldo da Piedade (2), São José/SC (1), Volta Redonda/RJ (2). As
propostas deverão ser enviadas, de acordo com o edital, a
partir das 09:00h do dia 02/09/2019, até às 17:00h do dia
16/09/2019, para o endereço da sede da MGI, localizada
na Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - prédio Gerais - 4º
andar - Bairro Serra Verde - Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, CEP 31.630-901, Belo Horizonte/
MG. A sessão de abertura dos envelopes realizar-se-á
no dia 18/09/2019, às 10:00h, no endereço supracitado.
Informações: na sede da MGI, por meio da GECOB, ou
pelo tel. (31) 3915-4862/3915-4859, no horário das 09:00
(nove horas) às 18:00 (dezoito horas).

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ITAJUBÁ

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico “S.R.P.” (via internet): 044/2019
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviços de
consultas e exames médicos periódicos, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 044/2019
e seus anexos.
Edital: A partir de 14/08/2019, nos sítios: www.unifei.edu.br ou
www.comprasgovernamentais.gov.br
Etapa
de
Lances:
27/08/2019
às
09h30min,
no
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br
Informações: (35) 3629-1125.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG
Extrato da Ata.Tomada de Preços Nº. 005/2019 Processo
Administrativo Licitatório Nº. 174/2019. Objeto: Contratação de
empresa para fornecimento e aplicação de emulsão asfaltica RR1C e
CBUQ - Concreto betuminoso usinado a quente, para execução de
faixa elevada para travessia de pedestres e ondulação transversal
tipo A e tipo B, em ruas e avenidas pavimentadas do Município de
Divinópolis/MG. Participaram da sessão de abertura as seguintes
empresas: UNICAPA - União dos Aplicadores de Pavimento Alfaltico
LTDA, EMPRESER – Empresa de Prestação de Serviços LTDA,
EPAV – Empresa de Pavimentação LTDA e Construtora Inácio Neto
LTDA. A sessão foi suspensa para envio dos documentos a seara
técnica para análise. A ata em seu inteiro teor encontra-se disponível
no site: www.divinopolis.mg.gov.br. Divinópolis, 13 de agosto de
2019. Jonas de Alcantara Azevedo - Presidente CPL.

PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS
O Pregoeiro do Município de Pará de Minas-MG, vem através deste
informar a quem possa interessar, a proposição do 1.º Adendo ao Pregão
n.° 061/2019 – PRC 696/19. Fica remarcada a data de abertura da sessão
para o dia 29/08/2019 às 09:00 horas. O Adendo encontra-se disponível na
íntegra no site http://transparencia.parademinas.mg.gov.br. Pará de Minas,
13 de agosto de 2019. Anderson José Guimarães Viana. Pregoeiro Oﬁcial.

