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PREFEITURA  DE GUAXUPÉ – MG. Processo de Licitação – modalidade Pregão 
Presencial n.º 064/2017 – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Processo n.º 130/2017, 
�po Menor Preço por item. Objeto: Seleção e contratação de empresa para 
fornecimento de equipamento para demarcação viária (pintura) para a 
Prefeitura de Guaxupé/MG A abertura será dia 04 de julho de 2017 às 09:00 . 
horas. O edital completo e as demais informações rela�vas a presente 
licitação estarão à disposição dos interessados a par�r do dia 21 de junho de 
2017 na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Guaxupé, 
situada na Rua Tiradentes nº 19, Centro, Guaxupé/MG, fone (35) 3559-1021 
e também no site , onde o edital poderá ser www.guaxupe.mg.gov.br
baixado. Guaxupé, 14 de junho de 2017. Rafael Augusto Olinto – Secretário 
Municipal de Administração.

PREFEITURA  DE GUAXUPÉ – MG. Processo de Licitação – modalidade Pregão 
Presencial n.º 065/2017 – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Processo n.º 131/2017, 
�po Menor Preço por item. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 
12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de Diesel comum, dentro 
do perímetro urbano do Município de Guaxupé, para abastecimento da frota 
de veículos da Prefeitura de Guaxupé e Convênios. A abertura será dia 06 de 
julho de 2017 às 09:00 horas. O edital completo e as demais informações 
rela�vas a presente licitação estarão à disposição dos interessados a par�r do 
dia 22 de junho de 2017 na Secretaria de Administração da Prefeitura 
Municipal de Guaxupé, situada na Rua Tiradentes nº 19, Centro, 
G u a x u p é / M G ,  f o n e  ( 3 5 )  3 5 5 9 - 1 0 2 1  e  t a m b é m  n o  s i t e 
www.guaxupe.mg.gov.br, onde o edital poderá ser baixado. Guaxupé, 14 de 
junho de 2017. Rafael Augusto Olinto – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA DE GUAXUPÉ – MG. Aviso de licitação. TOMADA DE PREÇOS 
005/2017– AMPLA PARTICIPAÇÃO – Processo nº 127/2017. O Município de 
Guaxupé – MG, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
pública a realização da TOMADA DE PREÇOS 005/2017 - Processo nº 
127/2017, empreitada �po menor preço global, des�nada a seleção e 
contratação de empresa na área de engenharia civil para execução de UBS 
(Unidade Básica de Saúde) - Projeto Padronizado Tipo 2, a ser edificada no 
bairro Jardim Rosana, sito à Rua Antônio Ferreira, nº 128, no Município de 
Guaxupé/MG. Convênio nº 19.111.832000/1160-05 celebrado entre o 
Ministério da Saúde (Fundo Nacional de Saúde) – Programa de 
Requalificação de Unidades Básicas de Saúde e a Prefeitura Municipal de 
Guaxupé/MG.  O edital completo estará à disposição dos interessados na 
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na 
Rua Tiradentes, 19, Centro, Guaxupé/MG, fone (35) 3559-1021, a par�r do 
dia 19 de junho de 2017 e também no site , onde www.guaxupe.mg.gov.br
poderá ser baixado. Entrega dos envelopes até o dia 05 de julho de 2017, às 
09:00 horas, abertura no mesmo dia às 09:00 horas na Sala de Reuniões da 
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na 
Rua Tiradentes, 19, Centro, Guaxupé, Minas Gerais, devendo as empresas 
interessadas se cadastrarem na Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura de Guaxupé até o dia 30 de junho de 2017 e realizarem a caução no 
valor de 1%(um por cento) do valor do objeto desta Tomada de Preços até o 
dia 04 de julho de 2017, devendo o comprovante da caução ser colocado 
dentro do Envelope nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da Tomada de 
Preços.  VISITA TÉCNICA: deverá ser agendada na Secretaria Municipal de 
Obras e Desenvolvimento Urbano, endereço Rua Francisco Ribeiro do Valle, 
174 – Centro – Guaxupé/MG – fone (35) 3559-1090 para ser realizada entre 
os dias 20 de junho a 04 de julho de 2017, nos horários das 09:00 as 11:00 
horas e das 14:00 as 16:00 horas. Maiores informações na Secretária 
Municipal de Administração de Guaxupé e no site . www.guaxupe.mg.gov.br
Guaxupé, 14 de junho de 2017. Rafael Augusto Olinto – Secretário Municipal 
de Administração.

PREFEITURA  DE GUAXUPÉ – MG. Aviso de licitação. TOMADA DE PREÇOS 
006/2017– AMPLA PARTICIPAÇÃO – Processo nº 128/2017. O Município de 
Guaxupé – MG, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
pública a realização da TOMADA DE PREÇOS 006/2017 - Processo nº 
128/2017, empreitada �po menor preço global, des�nada a seleção e 
contratação de empresa na área de engenharia civil para execução de UBS 
(Unidade Básica de Saúde) - Projeto Padronizado Tipo 1, a ser edificada no 

Loteamento Residencial Monte Verde, sito à Rua Roberto Pasqua nº 352, no 
Município de Guaxupé/MG. Convênio nº 19.111.832000/1160-04 celebrado 
entre o Ministério da Saúde (Fundo Nacional de Saúde) – Programa de 
Requalificação de Unidades Básicas de Saúde e a Prefeitura Municipal de 
Guaxupé/MG. O edital completo estará à disposição dos interessados na 
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na 
Rua Tiradentes, 19, Centro, Guaxupé/MG, fone (35) 3559-1021, a par�r do 
dia 19 de junho de 2017 e também no site , onde www.guaxupe.mg.gov.br
poderá ser baixado. Entrega dos envelopes até o dia 05 de julho de 2017, às 
14:00 horas, abertura no mesmo dia às 14:00 horas na Sala de Reuniões da 
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na 
Rua Tiradentes, 19, Centro, Guaxupé, Minas Gerais, devendo as empresas 
interessadas se cadastrarem na Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura de Guaxupé até o dia 30 de junho de 2017 e realizarem a caução no 
valor de 1%(um por cento) do valor do objeto desta Tomada de Preços até o 
dia 04 de julho de 2017, devendo o comprovante da caução ser colocado 
dentro do Envelope nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da Tomada de 
Preços.  VISITA TÉCNICA: deverá ser agendada na Secretaria Municipal de 
Obras e Desenvolvimento Urbano, endereço Rua Francisco Ribeiro do Valle, 
174 – Centro – Guaxupé/MG – fone (35) 3559-1090 para ser realizada entre 
os dias 20 de junho a 04 de julho de 2017, nos horários das 09:00 as 11:00 
horas e das 14:00 as 16:00 horas. Maiores informações na Secretária 
Municipal de Administração de Guaxupé e no site . www.guaxupe.mg.gov.br
Guaxupé, 14 de junho de 2017. Rafael Augusto Olinto – Secretário Municipal 
de Administração.

PREFEITURA DE GUAXUPÉ – MG. Aviso de licitação. TOMADA DE PREÇOS 
007/2017 - AMPLA PARTICIPAÇÃO – Processo nº 129/2017. O Município de 
Guaxupé – MG, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
pública a realização da TOMADA DE PREÇOS 007/2017, Processo nº 
129/2017, �po TÉCNICA E PREÇO, des�nada à seleção e contratação de 
consultoria especializada para elaborar a revisão do Plano Diretor 
Par�cipa�vo – Lei Complementar nº 1.753/06 de 09 de outubro de 2006 e 
alterações posteriores, do município de Guaxupé/MG. O edital completo 
estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de 
Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na Rua Tiradentes, 19, 
Centro, Guaxupé/MG, fone (35) 3559-1021, a par�r do dia 23 de junho de 
2017 e também no site , onde poderá ser baixado. www.guaxupe.mg.gov.br
Entrega dos envelopes até o dia 26 de julho de 2017, às 09:00 horas, abertura 
no mesmo dia às 09:00 horas na sala de reuniões da Secretaria Municipal de 
Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na Rua Tiradentes, 19, 
Centro, Guaxupé/MG, fone (35) 3559-1021, devendo as empresas e os 
técnicos especializados interessados se cadastrarem na Secretaria Municipal 
de Administração da Prefeitura de Guaxupé até o dia 21 de julho de 2017 e 
realizarem a caução no valor de 1%(um por cento) do valor do objeto desta 
Tomada de Preços até o dia 25 de julho de 2017, devendo o comprovante da 
caução ser colocado dentro do Envelope nº 01 - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO da Tomada de Preços. Maiores informações na Secretária 
Municipal de Administração de Guaxupé e no site . www.guaxupe.mg.gov.br
Guaxupé, 14 de junho de 2017. Rafael Augusto Olinto – Secretário Municipal 
de Administração.
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