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Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019 ●
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI 003/2019
PROCESSO Nº 01.010.559/19-01
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, torna público que fará realizar procedimento licitatório na Modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do Tipo Menor
Preço, aferido PELO VALOR GLOBAL, regime de execução: empreitada por preço
unitário, a ser conduzido pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, nos termos da Portaria SMOBI Nº 25/2019, para prestação de serviços comuns
de engenharia para supervisão e apoio à fiscalização na execução de obras e serviços de
manutenção sob a responsabilidade da SUDECAP, com o fornecimento de materiais,
insumos e mão de obra, conforme especificações e quantidades contidas nos anexos do
Edital.
Credenciamento: até às 08:00 do dia 12/03/2019;
Lançamento de proposta comercial: até às 08:30 do dia 12/03/2019;
Abertura da sessão pública de lances: às 10:00 do dia 12/03/2019.
O pregão eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET. O prazo
para disputa de cada lote será de 10 (dez) minutos, acrescido de até 30 (trinta) minutos,
calculado pelo sistema aleatoriamente. Para participar do pregão eletrônico, os interessados deverão providenciar o cadastramento no Portal de Compras “Licitações CAIXA”.
O edital poderá ser obtido pelos interessados através dos “sites” www.licitacoes.caixa.
gov.br e www.pbh.gov.br ou poderá ser adquirido cópia em meio digital, no endereço
abaixo, devendo os interessados trazer a mídia não utilizada (CD-R ou DVD-R), momento em que receberão outra, contendo todo o conteúdo do edital e seus anexos.
Mais informações poderão ser obtidas na Diretoria Jurídica, Rua Ceará, 2025 - Funcionários, BH/MG, Fone: (31) 3277-5020.
Henrique de Castilho Marques de Sousa
SUPERINTENDENTE DA SUDECAP
Por Delegação – Portaria SMOBI Nº 25/2019
Luciana de Almeida Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
EXTRATO EDITAL Nº 01/2019
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia e a Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP ), no uso de suas atribuições,
tornam pública a realização de concurso público, destinado a
selecionar candidatos para o provimento de cargos de Nível Superior,
Médio e Fundamental Incompleto, observados os termos das leis
citadas, alterações posteriores, legislação complementar e demais
normas contidas em Edital 01/2019. As inscrições serão realizadas pela
internet, no sítio eletrônico da Fundep – Gestão de Concursos
(www.gestaodeconcursos.com.br) no período de 22/04 a 23/05/19,
observados o horário de Brasília e critérios do Edital. A prova objetiva
será realizada, preferencialmente em Santa Luzia/MG, no dia 30/06/19.
O Edital, em sua integra, será divulgado nos endereços eletrônicos
www.santaluzia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.
Santa Luzia, 20 de Fevereiro de 2019.
Christiano Augusto Xavier Ferreira
Prefeito do Município de Santa Luzia

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ITAJUBÁ

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Pregão Eletrônico “S.R.P.” (via internet): 006/2019

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
LOGÍSTICA
DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019
Processo nº 01.009744.19.18
Objeto: Prestação de serviço vigilância eletrônica à distância.

COMUNICADO. PROCESSO LICITATÓRIO 022/2018 –
CONCORRÊNCIA 001/18. Após o sorteio ﬁca composta a nova
subcomissão técnica: Katiuscia Freitas Dimas, Diego Amaro dos
Santos e Simone Lima. A ata em seu inteiro teor encontra-se
disponível no site: www.divinopolis.mg.gov.br. Divinópolis, 20 de
Fevereiro de 2019. Evandro Pereira Araújo – Presidente da
Comissão Especial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

Pregão SRP 008/2019. Conforme Decreto n° 4.194 de 23/07/2015,
instituindo o Sistema de Registro de Preços e Decreto n° 4.195 de
23/07/2015, instituindo o Pregão Presencial, torna público a abertura de
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços n°
008/2019 para futuras e eventuais contratações de microempresas – ME e
empresas de pequeno porte – EPP, visando o fornecimento de materiais
elétricos, que será realizado no dia 11/03/2019 às 08:30hs (oito horas e trinta
minutos). Informações pelo telefone (34) 3631-5754 – A aquisição do edital
será através do site www.ibia.mg.gov.br - Marlene Aparecida de Souza Silva
– Prefeita Municipal.

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

AV I S O D E L I C I TA Ç Ã O - A
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS –
FUNED, torna público a realização
do Pregão Eletrônico nº 2261032016/2019, objeto: Ração para
Equinos. O edital estará disponível
no sitio: www.compras.mg.gov.br. O
prazo para o envio das propostas
comerciais será até às 08h00min do
dia 13/03/2019, e início da sessão de
lances será às 09h00min do dia
13/03/2019. Belo Horizonte, 20 de
fevereiro de 2019.
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviços de tradução,
versão e revisão de artigos científicos e textos relacionados com pesquisa científica e
educacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do
Pregão Eletrônico 006/2019 e seus anexos.
Edital: A partir de 21/02/2019, nos sítios: www.unifei.edu.br ou
www.comprasgovernamentais.gov.br
EtapadeLances:07/03/2019às09h30min,nosítiowww.comprasgovernamentais.gov.br
Informações: (35) 3629-1125.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPOS GERAIS/MG

O Mun. de Campos Gerais - MG, torna
público Ato de Retificação referente ao Proc.
Licitatório 06/2019 Pregão Presencial 05/
2019, referente ao Processo Nº
58000.002769/2018-80, Convênio 880226/
2018/2018 e Proposta 028788/2018 Governo Federal - Programa Segundo
Tempo Padrão, que tem como objeto
aquisição de materiais esportivos, item 10.
alinea D - IV, que passa a ter a seguinte
redação - " Prova de regularidade junto a
fazenda municipal, que deverá ser feita
mediante apresentação de CND" - retificase ainda a data de protocolo e abertura para
o dia 06/03/2019 as 09:00 horas, e 09:10
horas respectivamente. Ratificam-se as
demais clausulas e condições. Francisco de
Assis Souza - Pregoeiro

Abertura das propostas dia 20/03/19 às 08:00.Abertura da sessão de lances dia 20/03/19 às 10:00
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$21,21 (vinte e um
reais e vinte e um centavos) recolhidos na Caixa Econômica Federal (Banco 104),Agência 00930, 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

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
AVISO DE LICITAÇÃO – Concorrência nº. 01/2019
Tipo: Menor Preço Global, sendo o regime de execução a empreitada
por preço unitário. Objeto: Contratação de empresa especializada de
engenharia para execução de obras de conclusão da Drenagem da
Bacia do Córrego Água Limpa, no município de Patos de Minas,
Objeto do Contrato de Repasse nº 730126/2009 Operação 031525657, celebrado com o Ministério das Cidades, devendo a proposta e a
documentação serem protocoladas no Setor de Protocolo, no 1º
andar, até o dia 26/03/2019 às 13:00h, sendo que serão abertos no
mesmo dia às 13:30h, na Sala de Reunião da CPL no 2º andar. O
edital completo encontra-se no Portal da Transparência do Município
.Maiores informações, junto à Prefeitura Municipal de Patos de
Minas, através do telefone: (34) 3822-9607 das 12h00 às 18h00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG
Edital 001/2016 - Concurso Público - O Prefeito Municipal no uso das atribuições que
lhes são conferidas publica a convocação dos aprovados: AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS: Carla Consuelo de Jesus Costa, Karla Fernanda Pereira Moutinho.Aconvocação
também está disponível no site: www.matozinhos.mg.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO - A FUNDAÇÃO
EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna
público a realização do Pregão
Eletrônico nº 2261032 319/2017,
objeto: Serviços de Instalação,
montagem e desmontagem de
divisórias, prestados por pessoa
jurídica. O edital estará disponível no
sitio: www.compras.mg.gov.br. O prazo
para o envio das propostas comerciais
será até às 08h00min do dia
13/03/2019, e início da sessão de
lances será às 09h00min do dia
13/03/2019. Belo Horizonte, 20 de
fevereiro de 2019.

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

AV I S O D E L I C I TA Ç Ã O - A
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS –
FUNED, torna público a realização do
Pregão Eletrônico nº 2261032402/2018, objeto: Manutenção em
Instrumentos e Equipamentos de
Laboratório. O edital estará disponível
no sitio: www.compras.mg.gov.br. O
prazo para o envio das propostas
comerciais será até às 08h00min do
dia 14/03/2019, e início da sessão de
lances será às 09h00min do dia
14/03/2019. Belo Horizonte, 20 de
fevereiro de 2019.

