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BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ

MUNICÍPIO
DE
PIMENTA/MG
Pregão
Presencial
nº
016/2020.
Procedimento Licitatório nº 026/2020. Sessão Oficial dia 29/05/2020 às

MUNICÍPIO DE CURVELO
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de
material de limpeza - com itens exclusivos e item c/ cota reservada
para MEs, EPPs ou equiparadas. TTendo em vista impugnação
apresentada referente ao Edital em epígrafe, fica suspensa a sessão
marcada para o dia 15/5/2020, às 14 horas, até que se proceda às
devidas providências.
Curvelo, 14/5/2020. Valquíria M D – Pregoeira
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 036/2020
Objeto: registro de preços para aquisições futuras e parceladas de material
de higiene pessoal (álcool gel). Exclusivo ME, EPP ou Equiparadas.
No Jornal Hoje em Dia, pág. 4, datado de 13/5/20, onde se lê: “dia
21/5/20”. leia-se: “dia 27/5/20”.
Curvelo, 14/5/20. – Gilvânia A. O. - Pregoeira
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Escola de Sargentos das Armas
(Escola Sargento Max Wolf Filho)
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2020
OCS E PSA FUSEX/SAMMED/PASS
O Ordenador de Despesas da Escola de Sargentos das Armas, Tenente-Coronel JOÃO PAULO
DE CARVALHO CORRÊA, torna público aos interessados a alteração do item 3.1.3 do Edital
de Credenciamento Nº 01/2019 – CEL, da Escola de Sargentos das Armas, de 08 de novembro
de 2019, cujo objeto é o credenciamento, no Estado de Minas Gerais, de Organizações Civis
de Saúde (OCS) e de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) interessados na prestação de
serviços complementares de assistência médico-hospitalar, pré-hospitalar, remoção interhospitalar, atendimento de emergência/urgência em regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias,
atenção domiciliar, ambulatorial, odontológica, laboratorial e de reabilitação aos beneficiários
do Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos Militares do Exército, Pensionistas Militares
e seus Dependentes (SAMMED), do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), aos usuários do Fator
de Custo, ex-combatentes e aos servidores beneficiários da Prestação de Assistência à Saúde
Suplementar dos Servidores Civis do Exército Brasileiro (PASS) e seus dependentes, desde que
satisfaçam as condições constantes no Edital de Credenciamento, nos seguintes municípios do
estado de Minas Gerais: Três Corações, Varginha, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Poços de
Caldas, Alfenas, Passos, São Lourenço, Lavras e Caxambu, o qual passará a conter a seguinte
redação: “3.1.3 O credenciamento dar-se-á por prazo indeterminado”. Edital: encontrase disponível no site www.esa.ensino.eb.br. Contatos: Setor de Credenciamento da ESA,
situado no Posto Médico da Guarnição de Três Corações, à Avenida Sete de Setembro, nº 628,
Centro, CEP 37.410-155, telefone (35) 3239-4129, e-mail: credenciamento@esa.eb.mil.br.
Três Corações/MG, 6 de maio de 2020.
JOÃO PAULO DE CARVALHO CORRÊA
Ten Cel - Ordenador de Despesas da ESA
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AlgumasintervençõesdoPoderPúblicotambémcontribuírampara agravar ainda mais o cenário, como por exemplo a liminar infeliz
concedidapeloministroRicardoLewandowski,doSupremoTribunal
Federal, em abril, que exigia a validação dos sindicatos nos acordos
individuais para redução de jornadas e salários entre patrões e empregados. Detalhe: Durante os 10 dias em que esta liminar aguardoujulgamentopeloSTF,(felizmente elacaiu)asdemissões aumentaram cinco vezes mais em relação ao número de desligamentos
que vinha acontecendo.
Aqui em Belo Horizonte, exemplos de colegas que precisaram
andarcomacalculadoranasmãosdesdequeseusbareserestaurantes tiveram que encerrar a operação é o que não faltam. Alguns,
felizmente, conseguiram migrar para o delivery. Porém este formato de vendas, de longe, não é capaz de manter ou superar a receita
queorestaurantetinhaantesda pandemia.Trata-seapenas deuma
formamínima de sobrevivência, afinal ascontas continuam chegan-

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Torna público a retificação
do extrato publicado Diário Oficial dos Municípios Mineiros,
na edição do dia 13/05/2020, ANO XII | Nº 2754 , pág.
70, e no Jornal Hoje em dia (Editais), no dia 13/05/2020,
retificando erro material. Onde se lê:Abertura do Pregão
Eletrônico RP 035/2020. Leia-se:Abertura do Pregão
Eletrônico 035/2020. Marcelle Do Nascimento Faria /
Pregoeira.
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RICARDO RODRIGUES

No próximo dia 20 fazem exatos dois meses que bares e restaurantes de Belo Horizonte estão de portas fechadas. E nesse período ao menos um milhão de empregos formais já foram extintos
no setor em todo o Brasil. Esse triste dado foi colhido por meio
das associações que representam o segmento de alimentação
fora do lar no país.
Infelizmente, as incertezas sobre o tempo de duração da pandemia de coronavírus deixaram os empresários sem muitas opções de
ação.Emumprimeiromomento,logoquandofoidecretadoofechamento por tempo indeterminado dos estabelecimentos, colocamos
parte de nossos funcionários em férias. Paralelamente, o governo
federal criou a Medida Provisória dos Salários, (A MP autorizou suspensão de contratos ou redução de jornada e salários, com compensação paga pelo governo federal). Entretanto essas medidas são
paliativas. Apenas minimizam os prejuízos financeiros decorrentes
da impossibilidade de operarmos com as casas abertas.
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PRIMEIRO PLANO

Algumas intervenções
do Poder Público
contribuíram para
agravar mais o cenário

DIANTE DAS INCERTEZAS, PREFIRO
APOSTAR NA ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº038/2020, Pregão Presencial nº014/2020, RP
nº13/2020 com abertura para o dia 29 de maio de 2020 às 12:30, objeto:Registro de Preços
para aquisição de manilhas diversas para manutenção do escoamento pluvial nas estradas
vicinais e vias urbanas do município de Caparáo. O edital completo encontra-se à disposição
na sede da Prefeitura à Av. Américo V. de Carvalho, 120, Centro, Caparaó – MG, CEP 36834000 ou através do site: www.caparao.mg.gov.br.
Cristiano Xavier da Costa - Prefeito Municipal. 04 de maio de 2020.

/

08:00 horas. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de medicamentos, equipamentos, materiais e insumos médico-hospitalares
em geral para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Pimenta/MG. O Edital poderá ser solicitado pelo email:
licitapta@gmail.com ou na sede da Prefeitura Municipal. Informações (37) 3324-1057.
Pimenta/MG, 08 de Maio de 2020.
Amair Costa Faria - Pregoeira.

doeé preciso,também, arcarcom afolha depagamento dos funcionários que não foram desligados.
Uma possível esperança aparece no horizonte com a notícia de
que o comércio da capital mineira deve começar a reabrir a partir do
próximo dia 25. Entretanto ainda é cedo para comemorar. A confirmação vai depender do crescimento da Covid-19 em nossa cidade e
mesmo que a reabertura aconteça (é o que de fato espero) a rotina
não voltará a normalidade, tal como era antes. Pelo menos por
agora.Teremosqueseguirvárioscritériosrecomendadospelasautoridades de saúde, ou seja, ir desenhando o novo futuro por partes,
empassoslentoseseguros.Masmesmodiantedetantasincertezas,
nada (absolutamente nada) tira a minha esperança.

Presidente da ABRASEL-MG e Coordenador da Frente da
Gastronomia Mineira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA/MG
Aditamento e supressão.
Tomada de Preços nº 007/2019, Processo
Licitatório nº 152/2019. Objeto: Construção de 4 (quatro) quadras
poliesportivas cobertas no Município de Nova Serrana-MG. Contrato nº
002/2020: Consill Construtora Irmãos Lara Ltda, CNPJ: 17.286.865/0001-69;
Acréscimo do valor de R$42.292,06 e supressão do valor de R$1.122,47
sobre o item 3. Contrato nº 003/2020: Solução engenharia, CNPJ:
23.342.609/0001-44; Acréscimo do valor de R$40.209,40 sobre o item 4,
conforme planilhas acostadas aos autos. Fund. Legal: Lei 8.666/93. Em
14/05/2020.
Euzebio Rodrigues Lago – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG - Tomada de Preços nº 004/2020. Procedimento
Licitatório nº 028/2020. Sessão Oficial dia 01/06/2020 às 09:00 horas. Objeto:
Constitui objeto do presente certame a Contratação de Empresa Especializada
para a Construção de Quadra Poliesportiva do Povoado Boa Vista no Município
de Pimenta/MG, em Atendimento ao Convênio nº 1671001062/2019 - SEDESE
e recursos próprios do município, conforme Projeto (s), Memorial (s) Descritivo
(s), Cronograma (s) Físico Financeiro e Planilha (s) Orçamentária (s), incluindo o
fornecimento de todo o material, nos termos e especificações contidas no edital
e seus anexos. O Edital poderá ser solicitado pelo e-mail: licitapta@gmail.com
ou retirado na sede da Prefeitura Municipal. Informações (37) 3324-1057.
Pimenta/MG, 14 de Maio de 2020. Amair Costa Faria - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA/MG
Torna público que fará realizar Pregão Presencial Nº. 21/2020, no dia 22 de
maio de 2020, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizada Av.
Tancredo Neves de Almeida Neves, 260 – Centro, objetivando a aquisição de
material hospitalar e EPI’s para atender a secretaria municipal de saúde e
secretaria municipal de assistência social em decorrência da Pandemia do
Novo Coronavírus SARS-Cov-2 (COVID-19), no município de Nova
Porteirinha - MG, conforme especificações constante no edital. Os editais
poderão ser solicitados pelo e-mail: licitacao@novaporteirinha.mg.gov.br ou
no site: www.novaporteirinha.mg.gov.br. Telefax: (38) 3834-1748.
Fábio Almeida Alves – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA/MG
Aditivo para acréscimo de valor. Contrato nº061/2019, Tomada de
Preços nº002/2019, Processo Licitatório nº087/2019. Município de Nova
Serrana e CCL-Construtora Castro Ltda, CNPJ: 64.261.142/0001-95.
Objeto: Construção da Escola de Ensino Fundamental com 1.775,59m²,
no Bairro Concesso Elias, Município de Nova Serrana-MG. Acréscimo
do valor de R$513.526,32, a título de aumento quantitativo, acréscimo
do valor de R$8.572,02,a título de aumento qualitativo, conforme planilhas acostadas aos autos. Fund. Legal: Lei 8.666/93. Em 14/05/2020.
Euzebio Rodrigues Lago – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS – MG. Aviso de
publicação do Processo Licitatório nº 108/2020 – Pregão 65/2020.
Registro de preços para futura e eventual aquisição de ventilador
pulmonar eletrônico portátil destinado a UPA para atendimento de
pacientes de urgência e emergência acometidos pelo COVID-19,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Data de apresentação de envelopes e julgamento: 14h00min do dia 22/05/2020.
O Edital encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr.
Sylvio Menicucci, nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site
www.lavras.mg.gov.br. Telefone: (35) 3694-4065. Rodrigo Moreti
Pedroza – Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Remarcação de Licitação. Pregão Eletrônico 09.009/2020. Processo
052. Objeto: Aquisição de peças para a manutenção da frota de veículos que
atendem aos serviços realizados por diversas secretarias da Prefeitura
Municipal de Araxá-MG.Em virtude de o processo licitatório ter sido suspenso,
fica desiganda nova data de Acolhimento das propostas 18/05/2020 à partir
das 17:00 horas até 28/05/2020 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de
Preços dia 28/05/2020 às 09:05. Início da sessão de disputa de preços dia
28/05/2020 às 09:20. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos
sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br. Setor de Licitações:
0(34)3691-7022. Aracely de Paula Prefeito Municipal, 13/05/2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Aviso de Licitação. Pregão Presencial 08.028/2020. Processo 087. O
Município de Araxá, torna público a concessão de uso remunerado de área
destinada à instalação de locadora de veículos no Terminal de Passageiros
do Aeroporto Municipal Romeu Zema. Abertura: 01/06/2020 às 09:00h. Edital
disponível: 20/05/2020. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022.
Aracely de Paula Prefeito Municipal, 13/05/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS – MG. Aviso de
publicação do Processo Licitatório nº 111/2020 – Pregão
01/2020. Prestação de serviços de Locação de Veículos em
atendimento ao Instituto de Previdência Municipal de Lavras
- LAVRASPREV. Data de apresentação de envelopes e julgamento: 09h00min do dia 29/05/2020. O Edital encontra-se
na sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci,
nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.
mg.gov.br. Telefone: (35) 3694-4065. Rodrigo Moreti Pedroza
– Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA-MG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 080/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

CIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MG – CASEMG
EM LIQUIDAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO – LEILÕES OFICIAIS 027,
028 e 029 de 2020 OBJETO: OBJETO: Alienação por meio de leilão
on-line de imóveis OPERACIONAIS DESATIVADOS de propriedade da
Companhia de Armazéns e Silos de MG – CASEMG EM LIQUIDAÇÃO,
nos termos da Lei Federal nº 6.404/76, Lei Federal nº 9.491/97, Decreto
nº 9.589/2018 e Resolução da Presidência da República – Secretaria
da Casa Civil nº 050/2018: Leilão 027: Referente alienação pelo MAIOR
LANCE de 01 imóvel localizado no município de ITUIUTABA/MG, com
a Sessão de licitação dia 29/05/2020 das 09h as 09h45 para credenciamento, com início da disputa as 10h por meio do site: www.agostinholeiloes.com.br; Leilão 028: Referente alienação pelo MAIOR LANCE
de 01 imóvel localizado no município de BURITIS/MG, com a Sessão
de licitação dia 29/05/2020 das 9h as 9h45 para credenciamento, com
início da disputa as 10h por meio do site: www.marianoleiloes.com.
br; Leilão 029: Referente alienação pelo MAIOR LANCE de 01 imóvel
localizado no município de MONTE CARMELO/MG, com a Sessão de
licitação dia 29/05/2020 das 10h as 10h45 para credenciamento, com
início da disputa as 11h por meio do site: www.marianoleiloes.com.br;
Editais disponíveis nos sites dos leiloeiros e no site www.casemg.gov.br.
Mais informações por meio do e-mail: cpl@casemg.gov.br.14/05/2020
Comissão Permanente de Licitação

O Município de Varginha(M.G.), pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 18.240.119/0001-05, com
sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Verdi Lúcio Melo, torna
público a abertura de procedimento licitatório na modalidade TOMADA
DE PREÇOS – do tipo Menor Preço, em conformidade com a Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006,
alterada pela Lei nº 147/2014, tendo por objeto a contratação de
serviços na área de engenharia, incluindo fornecimento de mão de
obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários
para execução de Drenagem, Pavimentação Asfáltica e Meio-Fio
na Rua Máximo Ladeira – Bairro Jd. Áurea, mediante as condições
estabelecidas em Edital. Data de Protocolo: até 02 / 06 / 2020 às
13h30min. Data Abertura: 02 / 06 / 2020 às 14h00. Informações/
Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3690 –
1812. Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.
mg.gov.br na aba Editais de Licitação.

Este documento foi assinado digitalmente e eletronicamente por EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código 6ABF-3A27-48E7-4C12.

Varginha (M.G.), 13 de maio de 2020.
Verdi Lúcio Melo - Prefeito Municipal

