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Licitações e Contratos
A Prefeitura Municipal de Nova Serrana, no uso
de suas atribuições legais, e nos termos do
Edital 01/2019, torna público a Errata 4, o
resultado das inscrições deferidas, solicitação de
condições especiais e vagas reservadas as
pessoas com deficiência. A integra da errata e
dos resultados serão divulgados nos endereços
eletrônicos
www.novaserrana.mg.gov.br
e
www.gestaodeconcursos.com.br.
MUNICIPIO DE NOVA SERRANA-MG, torna
pública a abertura do processo licitatório nº
0111/2019, pregão presencial nº 070/2019,
Registro de Preço - Objeto – Aquisição de água
mineral para atender as necessidades das
secretarias municipais de Nova Serrana-MG.
Entrega dos Envelopes – dia 27.08.2019 às
12:30 horas. Mais informações pelo telefone
37–3226.9011.
Edital
site
www.novaserrana.mg.gov.br. Nova Serrana, 09
de agosto de 2019. Adriana Martins Nogueira
Lima – pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA-MG,
torna
público
a
HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório nº
100/2019, Pregão
nº
062/2019. Objeto:
Registro de preços para aquisição e
reabastecimento de oxigênio medicinal para
atendimento a pacientes em uso domiciliar no
município de Nova Serrana. Empresa
vencedora: OXIBOM COMÉRCIO DE GASES
EIRELI CNPJ: 20.402.630/0001-08 venceu os
itens 01 e 02 valor total R$166.050,00 (cento e
cinqüenta e seis mil e cinqüenta reais). Nova
Serrana 09 de agosto de 2019.
Euzébio
Rodrigues Lago. Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA-MG,
torna
público
a
HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório nº
068/2019, Pregão
nº
040/2019. Objeto:
Contratação de empresa para coordenação do

trabalho social com a realização de seminários
para capacitação e mobilização social de
projetos do programa produtor de águas.
Empresa vencedora: Elielder Pereira da Silva
CNPJ:31.367.716/0001-55 venceu o item 01
valor total R$13.000,00 (treze mil reais). Nova
Serrana 09 de agosto de 2019.
Euzébio
Rodrigues Lago. Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA-MG, torna público às empresas
participantes do Processo Licitatório nº
087/2019, Tomada de Preços nº 002/2019, cujo
objeto é a Contratação de empresa especializada
para execução de obra de construção de escola,
ensino fundamental com 1.775,59m² no Bairro
Concesso Elias, Município de Nova SerranaMG, a abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis
para apresentação de razões de recurso,
contados a partir de 12/08/19. Foi vencedora a
empresa CCL Construtora Castro Ltda, CNPJ
64.261.142/0001-95, que apresentou proposta
no valor total de R$2.210.020,43. Mais
informações pelo telefone (37) 3226-9011.
Nova Serrana, 09 de agosto de 2019. Elaine
Maria Ribeiro Pires – Presidente da CPL.
Leis, Decretos e Portarias
PORTARIA Nº 029/2019
Altera composição do corpo técnico da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA (MG), no exercício de seu cargo,
no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas,
RESOLVE
Art. 1º - Passa a ser a seguinte a composição
dos membros do Corpo Técnico da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura de
Nova Serrana (MG):
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