
minas gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas quinTa-feira, 14 de agosTo de 2014 – 11 
total adjudicado foi na ordem de r$ 51 .472,50 . sericita, 13/08/2014 . 
Marilda Eni Coelho reis, Prefeita Municipal .
 EXTrATO dE CONTrATO: O Município de sericita/MG torna público 
a assinatura de contrato derivado do Processo de licitação nº 164/2014, 
Pregão Presencial nº 10/2014 . Objeto: aquisição de equipamentos para 
UBS - convênio 1569/2014-EMG/SES/SUS-MG/FES. Contratada Vital 
Care distribuidora ltda .ME, CNPJ 13 .833 .549/0001-09, valor total adju-
dicado r$ 51 .472,50 . data assinatura 13/08/2014 .

4 cm -13 595430 - 1
PREFEITuRA DE DE TAPIRA-MG - Avisos de abertura de licitação: 
Concorrência. Nº 03.003/2014. Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada em engenharia civil para encascalhamento (terraplenagem) em 
estradas vicinais (estrada Tapira/estrada sentido Alto da serra) no muni-
cípio de Tapira-MG . Abertura: 18/09/2014 às 09: h00min . Tipo: Menor 
preço pela empreitada global . lavater Pontes Junior – Prefeito Municipal-
13/08/2014 .

2 cm -13 595494 - 1
AVIsO dE lICITAçÃO

licitação n° 116/2014
Modalidade de Pregão Presencial n° 039/2014

O Município de TOCANTINs, na forma da lei, faz saber a todos quantos 
o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que a partir das 
13:30h do dia 25 de agosto de 2014, na Prefeitura Municipal na sala da 
comissão de licitação, localizada na rua Av . Padre Macário, n° 129, bairro 
Centro, município de TOCANTINs, será realizada licitação para a con-
tratação de interessados no FOrNECIMENTO dE PNEus, CÂMArAs 
dE Ar E PrOTETOrEs tipo Menor Preço por Item pelo sIsTEMA dE 
rEGIsTrO dE PrEçO conforme consta no edital que se encontra a dis-
posição de todos os interessados na Prefeitura Municipal, onde poderão 
obtê-lo. Para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o pre-
sente que será afixado no lugar de costume, publicando-se na forma da 
lei .

 TOCANTINs, 13 de agosto de 2014 .
4 cm -13 595749 - 1

licitação n° 117/2014- Modalidade de Pregão Presencial n° 040/2014 
o MuNICÍPIo DE ToCANTINS,na forma da lei, faz saber a todos 
quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que a par-
tir das 09:00h do dia 25 de agosto de 2014, na Prefeitura Municipal na 
sala da comissão de licitação, localizada na rua Av . Padre Macário, n° 129, 
bairro Centro, município de TOCANTINs, será realizada licitação para a 
contratação de interessados na PrEsTAçÃO dE sErVIçO dE rECA-
PAGEM dE PNEus NOs VEICulOs dA FrOTA MuNICIPAl tipo 
Menor Preço Global pelo sIsTEMA dE rEGIsTrO dE PrEçO con-
forme consta no edital que se encontra a disposição de todos os interessa-
dos na Prefeitura Municipal, onde poderão obtê-lo. Para conhecimento de 
todos os interessados, expediu-se o presente que será afixado no lugar de 
costume, publicando-se na forma da lei . 

 TOCANTINs, 13 de agosto de 2014 .
3 cm -13 595755 - 1

EXTrATO CHAMAdA PuBlICA Nº 00001/2014- OBJETO: Chamada 
pública para compra de legumes, verduras e frutas da agricultura fami-
liar para a preparação da merenda escolar no período de 29 julho a 02 de 
dezembro de 2014, que atenderá os 6442 alunos distribuídos nas 21 unida-
des escolares, Apae e lar Fabiano de Cristo . CONTrATANTE: Municí-
pio de Três Corações. CONTRATADA: CNPJ: 13.050.852/0001-35
AssOCIAçÃO dOs AGrICulTOrEs FAMIlIArEs dA COMuNI-
dAdE dO sÃO BENTINHO – AAFsB . PAGAMENTO: 30 (trinta) dias
VAlOr: r$ 111 .279,47 (cento e onze mil, duzentos e setenta e nove reais 
e quarenta e sete centavos), relativos a contratação de:
FuNdAMENTO lEGAl: Em cumprimento do estabelecido pela lei 
11 .947/2009 e resolução nº 38/2009 do Ministério da Educação, obser-
vando-se os princípios inscritos noart . 37 da Constituição Federal . ulisses 
Ferreira Pinto secretário Municipal de Governo TrÊs COrAçõEs, 06 
de agosto de 2014 .

4 cm -12 595181 - 1
Prefeitura Municipal de Três Corações- secretaria Munici-
pal de Governo departamento de Compras e licitação . “divisão de 
licitação”PrEFEITurA MuNICIPAl dE TrÊs COrAçõEs/MG- 
EXTrATO dE CONTrATO dA PrEGÃO Nº 00075/2014 - Objeto: 
Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de materiais per-
manentes (aparelho dvd, som, telefone, televisor, amário de aço, con-
junto infantil de mesa, cadeira de bebê, mesa escritório, computador, 
notebook, rack, data show, fogão industrial, batedeira, ventilador, play-
ground) - Contrato nº 00150/2014 PArTEs: Prefeitura Municipal de 
Três Corações x C & N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ 
N°10 .842 .829/0001-95 com o valor total de r$ 11 .380,80 (Onze Mil Tre-
zentos e Oitenta reais e Oitenta Centavos ) . Contrato nº 00151/2014 PAr-
TES: Prefeitura Municipal de Três Corações x CAIO CESAR BERCELLI 
ME, CNPJ N°14 .160 .292/0001-34 com o valor total de r$ 14 .710,00 
(Quatorze Mil setecentos e dez reais ) . Contrato nº 00152/2014 PAr-
TES: Prefeitura Municipal de Três Corações x MGF - EQUIPAMENTOS 
lTdA, CNPJ N°01 .758 .639/0001-01 com o valor total de r$ 9 .825,00 
(Nove Mil Oitocentos e Vinte e Cinco reais ) . Publicado no Quadro de 
aviso da Prefeitura de Três Corações em 08 de agosto de 2014 Ulisses 
Ferreira Pinto secretário de Governo TrÊs COrAçõEs, 08 de agosto 
de 2014

5 cm -13 595518 - 1

Prefeitura Municipal de Três Corações- sECrETArIA MuNICIPAl 
dE GOVErNO dEPArTAMENTO dE COMPrAs E lICITAçÃO 
dIVIsÃO dE lICITAçÃO 3° Termo Aditivo Contrato nº 00008/2013 
- CONCOrrÊNCIA Nº 00007/2012 Objeto: contratação de empresa 
especializada em contrução civil, visando a execução de serviços de obra 
para construção da unidade de pronto atendimento – uPA 24 horas no 
Município de Três Corações – Porte II com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos . Fornecedor: rOCHEdO CONsTruTOrA 
lTdA - 06 .249 .778/0001-15 Tipo: PErÍOdO PrOrrOGAdO ATÉ dIA 
17/08/2015 Autorização: Cláusula 14ª do Contrato Original. Início Vigên-
cia: 19/08/2014 - Fim Vigência: 17/08/2015. Publicado no Quadro de 
aviso da Prefeitura em 30 de julho de 2014 .ulisses Ferreira Pinto secretá-
rio Municipal de Governo TrÊs COrAçõEs, 30 de julho de 2014 .

3 cm -13 595555 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE TRÊS PoNTAS-MG . – AVIsO – 
PrEGÃO Nº 109/2014 – PrOCEssO Nº 982/2014 – A Prefeitura Muni-
cipal de Três Pontas - MG, através do Pregoeiro, Sr. Guilherme Rodrigues 
Figueiredo, torna pública a abertura de procedimento licitatório na moda-
lidade Pregão, do tipo MENOr PrEçO, para Aquisição Equipamen-
tos Médicos, Móveis e Eletrodomésticos, objetivando a manutenção da 
secretaria Municipal de saúde . O Edital completo e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-
feira, no horário compreendido das 08 às 17 horas e no site: www .trespon-
tas .mg .gov .br . A abertura da sessão será às 14 horas do dia 26 de agosto 
de 2014, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, 
e credenciados os representantes das empresas interessadas . TrÊs PON-
TAs (MG), 13 dE AGOsTO dE 2014 . GuIlHErME rOdrIGuEs 
FIGuEIrEdO – PrEGOEIrO .

3 cm -13 595761 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERABA/MG . EdITAl rEsu-
MIdO dE lICITAçÃO . Modalidade: Pregão Eletrônico nº .  216/2014 . 
Objeto: fornecimento de diversos materiais para higiene pessoal, con-
forme especificações constantes no ANEXO I, que acompanha o Edital. 
Prazo de fornecimento: 12 (doze) meses, prorrogáveis, se houver interesse 
da Administração Pública e previsão legal, a partir da data de recebimento 
da Ordem de Fornecimento, emitida pela secretaria Municipal de desen-
volvimento social . Fundamento: lei  Federal nº 8 .666/1993, lei Fede-
ral n° 10 .520/2002, lei Complementar nº 123/2006 e lei nº 10 .926/2010 
(lei Geral Municipal da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
de Uberaba); Decreto Municipal nº 1.766/2006 e Decreto Municipal nº 
3 .443/2008 . recebimento das propostas por meio eletrônico: a partir das 
12 horas do dia 18/08/2014 às 08h59min do dia 01/09/2014 . Abertura das 
propostas por meio eletrônico: às 09 horas do dia 01/09/2014 . Início da 
sessão de disputa de Preços: às 10 horas do dia 01/09/2014 . Valor esti-
mado da licitação:  r$ 8 .264,84 . Fonte de recurso: Vinculado . O Edital 
deste processo licitatório, bem como outros documentos pertinentes ao 
mesmo, pode ser baixado pelo link: <http://www .uberaba .mg .gov .br/por-
tal/conteudo,29557> OU pelo portal oficial do Município <http://www.
uberaba .mg .gov .br/portal/principal> em: “Cotações Prévias e licitações” 
e após em: “Veja as licitações disponíveis a partir de maio 2013 no Por-
tal da Transparência”. Salientamos que este edital também está disponí-
vel no Portal de Compras Eletrônico - BOlsANET: <www .bolsanet .org .
br> . Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 
e/ou e-mail: <licitacao .pmu@uberabadigital .com .br> . uberaba/MG, 12 
de agosto de 2014 . rodrigo Gonçalves souto . secretário Municipal de 
Administração . (Autoridade Competente) .

PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERABA/MG . EdITAl rEsu-
MIdO dE lICITAçÃO . Modalidade - Pregão Eletrônico nº .  217/2014 . 
Objeto - Fornecimento de diversos materiais de limpeza e higiene pes-
soal, conforme especificações constantes no ANEXO I, que acompa-
nha o Edital . Prazo de fornecimento - 12 (doze) meses, prorrogáveis, se 
houver interesse da Administração Pública e previsão legal, a partir da 
data de recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela secreta-
ria Municipal de desenvolvimento social . Fundamento - lei  Federal nº 
8 .666/1993, lei Federal n° 10 .520/2002, lei Complementar nº 123/2006 
e lei nº 10 .926/2010 (lei Geral Municipal da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte de Uberaba); Decreto Municipal nº. 1.766/2006 e 
decreto Municipal nº . 3 .443/2008 . recebimento das propostas por meio 
eletrônico: a partir das 12 horas do dia 18/08/2014 às 13h59min do dia 
01/09/2014 . Abertura das propostas por meio eletrônico: às 14 horas do 
dia 01/09/2014 . Início da sessão de disputa de Preços: às 15 horas do dia 
01/09/2014 . Valor estimado da licitação:  r$ 119 .951,19 . Fonte de recurso 
- Próprio . O Edital deste processo licitatório, bem como outros documen-
tos pertinentes ao mesmo, pode ser baixado pelo link: <http://www .ube-
raba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557> OU pelo portal oficial do Muni-
cípio <http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/principal> em: “Cotações 
Prévias e licitações” e após em: “Veja as licitações disponíveis a partir 
de maio 2013 no Portal da Transparência”. Salientamos que este edital 
também está disponível no Portal de Compras Eletrônico - BOlsANET: 
<www .bolsanet .org .br> . Outras informações podem ser obtidas pelo tele-
fone (0XX34) 3318-0938 e/ou e-mail: <licitacao .pmu@uberabadigital .
com .br> . uberaba/MG, 12 de agosto de 2014 . rodrigo Gonçalves souto . 
secretário Municipal de Administração . (Autoridade competente) .

12 cm -13 595319 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uBERABA/MG.EdITAl rEsu-
MIdO dE lICITAçÃO . Modalidade: Pregão Eletrônico nº .  218/2014 . 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza 
nas instalações do Centro de Administrativo “Jornalista Ataliba Guaritá 
Neto”, localizado na Avenida dom luis Maria santana, 141, Bairro santa 
Marta, CEP: 38061-080, neste Município, conforme especificações cons-
tante no ANEXO I e Projeto (Termo de Referência) que acompanha o Edi-
tal . Prazo de prestação dos serviços: 12 (doze) meses, podendo ser prorro-
gado, se houver interesse do Município e previsão legal, a partir da data de 
recebimento da Ordem de serviço, emitida pela secretaria Municipal de 
Administração . Fundamento: lei  Federal nº 8 .666/1993, lei Federal nº 
10 .520/2002, regulamentada pelo decreto Municipal nº 1 .766/2006, lei 
Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo decreto Municipal nº 
3 .443/2008 e lei nº 10 .926/2010 (lei Geral Municipal da Microempresa 
e Empresa de Pequeno Porte de uberaba) . recebimento das propostas por 
meio eletrônico: a partir das 12 horas do dia 18/08/2014 às 08h59min do 
dia 29/08/2014 . Abertura das propostas por meio eletrônico: às 09 horas 
do dia 29/08/2014 . Início da sessão de disputa de Preços: às 15h30min 
do dia 29/08/2014 . Valor estimado da licitação:  r$ 952 .424,98 . Fonte de 
recursos: Próprio . O Edital deste processo licitatório, bem como outros 
documentos pertinentes ao mesmo, pode ser baixado pelo link: http://
www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557 OU no Portal Oficial do 
Município: http://www .uberaba .mg .gov .br/portal/principal em “Cotações 
Prévias e licitações” e após em “Veja as licitações disponíveis a partir 
de maio 2013 no Portal da Transparência”. Salientamos que os Editais 
referentes aos PrEGõEs ElETrÔNICOs também estão disponíveis no 
portal de licitações do Banco do Brasil: www .licitacoes-e .com .br .  Outras 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (0XX34) 3318-0938 e/ou 
e-mail: licitacao .pmu@uberabadigital .com .br . uberaba/MG, 12 de agosto 
de 2014 . rodrigo Gonçalves souto . secretário Municipal de Administra-
ção . (Autoridade competente) .

7 cm -13 595388 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE uNAÍ-MG– Torna Publico: Pregão 
Presencial nº 059/2014 – transporte de estudantes do ensino fundamental . 
Julgamento dia 26/08/2014 às 14:00, edital completo disponível no sítio 
www .prefeituraunai .mg .gov .br . unaí, 12 de agosto de 2014 . Fabio Vagner 
de Meneses - Pregoeiro

PREFEITuRA MuNICIPAL DE uNAÍ-MG– Torna Publico: Ata de 
registro de Preços nº 019/2014 – serviços funerários, ata completa dispo-
nível no sítio www .prefeituraunai .mg .gov .br . unaí, 12 de agosto de 2014 . 
Antônio Carlos Martins Ferreira - Pregoeiro

3 cm -13 595502 - 1
PrEFEITurA MuNICIPAl dE VIçOsA – rEAVIsO dE lICITA-
çÃO - PrOCEssO 1211/14 . O Município de Viçosa-MG torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modali-
dade Pregão Presencial nos termos da lei 10 .520/02, regulamentada pelo 
decreto Municipal nº 3 .893/04, nº 3 .906/05, aplicando subsidiariamente, 
no que couber, a lei 8 .666/93, para contratação de empresa especializada 
em para fornecer serviços de acesso a internet . A data de abertura será 
26/08/2014 às 08:30 hs na sede da PMV no endereço, Praça do rosário, 
nº 05, 3º piso, Centro, CEP: 36 .570 .000, Viçosa-MG . O Edital deve ser 
retirado no departamento de Material, Compras e licitações da PMV . 
Viçosa, 14 de agosto de 2014 . Adriano de Castro Gomide – Pregoeiro .
PrEFEITurA MuNICIPAl dE VIçOsA – AVIsO dE lICITAçÃO 
- PrOCEssO 1772/14 . O Município de Viçosa-MG torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modali-
dade Pregão Presencial nos termos da lei 10 .520/02, regulamentada pelo 
decreto Municipal nº 3 .893/04, nº 3 .906/05, aplicando subsidiariamente, 
no que couber, a lei 8 .666/93, para aquisição de um veículo . A data de 
abertura será 26/08/2014 às 11:30 hs na sede da PMV no endereço, Praça 
do rosário, nº 05, 3º piso, Centro, CEP: 36 .570 .000, Viçosa-MG . O Edi-
tal deve ser retirado no departamento de Material, Compras e licita-
ções da PMV . Viçosa, 14 de agosto de 2014 . Adriano de Castro Gomide 
– Pregoeiro .
PrEFEITurA MuNICIPAl dE VIçOsA – AVIsO dE lICITAçÃO 
– PrOCEssO 0901/14 . O Município de Viçosa-MG torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial, através do sistema de registro de Preços nos termos 
da lei 10 .520/02, regulamentada pelo decreto Municipal nº 3 .893/04, nº 
3 .906/05, nº 4 .600/13, aplicando subsidiariamente, no que couber, a lei 
8 .666/93, para eventual aquisição de material odontológico . A data de iní-
cio e abertura será 27/08/2014 às 08:30 hs na sede da PMV no endereço, 
Praça do rosário, nº 05, 3º piso, Centro, CEP: 36 .570 .000, Viçosa-MG . O 
Edital deve ser retirado no departamento de Material, Compras e licita-
ções da PMV . Viçosa, 14 de agosto de 2014 . Adriano de Castro Gomide 
– Pregoeiro .
PrEFEITurA MuNICIPAl dE VIçOsA – AVIsO dE lICITAçÃO 
– PrOCEssO 1235/14 . O Município de Viçosa-MG torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial, através do sistema de registro de Preços nos termos 
da lei 10 .520/02, regulamentada pelo decreto Municipal nº 3 .893/04, nº 
3 .906/05, nº 4 .600/13, aplicando subsidiariamente, no que couber, a lei 
8 .666/93, para eventual aquisição de material médico ambulatorial . A data 
de início e abertura será 28/08/2014 às 08:30 hs na sede da PMV no ende-
reço, Praça do rosário, nº 05, 3º piso, Centro, CEP: 36 .570 .000, Viço-
sa-MG . O Edital deve ser retirado no departamento de Material, Compras 
e licitações da PMV . Viçosa, 14 de agosto de 2014 . Adriano de Castro 
Gomide – Pregoeiro .
PrEFEITurA MuNICIPAl dE VIçOsA – AVIsO dE lICITAçÃO 
- PrOCEssO 1039/14 . O Município de Viçosa-MG torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modali-
dade Pregão Presencial nos termos da lei 10 .520/02, regulamentada pelo 
decreto Municipal nº 3 .893/04, nº 3 .906/05, aplicando subsidiariamente, 
no que couber, a lei 8 .666/93, para aquisição de utensílios domésticos 
para atender a secretaria Municipal de saúde . A data de abertura será 
29/08/2014 às 08:30 hs na sede da PMV no endereço, Praça do rosário, 
nº 05, 3º piso, Centro, CEP: 36 .570 .000, Viçosa-MG . O Edital deve ser 
retirado no departamento de Material, Compras e licitações da PMV . 
Viçosa, 14 de agosto de 2014 . Adriano de Castro Gomide – Pregoeiro .
PrEFEITurA MuNICIPAl dE VIçOsA - AVIsO dE lICITAçÂO 
- PrOCEssO 1548/14 . O Município de Viçosa-MG torna público para 
conhecimento dos interessados a realização da licitação na modalidade 
Concorrência nos termos da lei 8.666/93, para delegação de permissões 
para a prestação de serviços de transporte público individual de passa-
geiros por taxi pelo prazo de 15 (quinze) anos, vinculadas à distribuição 
de pontos de taxi . A data de abertura será dia 06 de outubro de 2014 às 
14:00 hs no auditório do IMAS - Instituto Municipal de Assistência aos 
servidoresrua Maria Geralda Paranhos, 107 - Centro, , CEP: 36 .570 .000, 
Viçosa-MG . O Edital deve ser retirado no dep . de Materiais, Compras e 
licitações ou através do site www .vicosa .mg .gov .br . Viçosa, 13 de agosto 
de 2014 .– Celito Francisco sari – Prefeito Municipal .

16 cm -13 595425 - 1

A PREFEITuRA MuNICIPAL DE VIEIRAS/MG,TOrNA PÚBlICO 
que estarão abertas, entre os dias 1º a 26 de setembro de 2014, das 09hs 
às 11hs e das 13hs às 16hs, as inscrições para o PrOCEssO sElETIVO 
PÚBlICO para a eleição de 04 (quatro) membros titulares e 04 (quatro) 
membros suplentes para formar o Conselho Tutelar da Criança e do Ado-
lescente do Município, tudo conforme Edital nº . 002/2014 e seus ane-
xos . Informações na Prefeitura Municipal, rua dr . Olavo Tostes, nº . 56, 
Centro, em Vieiras/MG e na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
localizada na Avenida Alcino Bicalho, nº . 113, Centro, em Vieiras/MG 
ou através do telefone(32) 3755-1000, das 08hs às 16hs . Vieiras/MG, 
12 .08 .2014 . Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adoles-
cente de Vieiras .

A PREFEITuRA MuNICIPAL DE VIEIRAS/MG, TOrNA PÚBlICO 
que fará realizar no dia 26/08/2014, às 10hs, a abertura de procedimento 
licitatório, modalidade Pregão Presencial nº . 033/2014, objetivando a 
eventual contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços em aulas 
de dança para crianças, jovens e adultos . (bale, rip rop, dança contempo-
rânea, axé e forro), conforme Edital e seus anexos . Informações na Pre-
feitura Municipal, rua dr . Olavo Tostes, nº . 56, Centro, em Vieiras/MG 
ou através do telefone (32) 3755-1000, das 08hs às 16hs . Vieiras/MG, 
12 .08 .2014 . Comissão Permanente de licitação .
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE VIEIRAS/MG, TOrNA PÚBlICO 
que fará realizar no dia 26/08/2014, às 14hs, a abertura de procedimento 
licitatório, modalidade Pregão Presencial nº . 034/2014, objetivando a 
eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento, a depender da 
necessidade, de laminas e parafusos para reposição de motoniveladoras 
pertencentes a frota municipal, tudo conforme Edital e seus anexos . Infor-
mações na Prefeitura Municipal, rua dr . Olavo Tostes, nº . 56, Centro, 
em Vieiras/MG ou através do telefone (32) 3755-1000, das 08hs às 16hs . 
Vieiras/MG, 12 .08 .2014 . Comissão Permanente de licitação
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE VIEIRAS/MG, TOrNA PÚBlICO 
que fará realizar no dia 27/08/2014, às 14hs, a abertura de procedimento 
licitatório, modalidade Pregão Presencial nº . 035/2014, objetivando a 
eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento, a depender 
da necessidade, de fraldas, protetores solares, leite nutrição completa e 
sabonete dermatológico, para atendimento as secretarias de saúde e de 
Assistência Social, tudo conforme Edital e seus anexos. Informações na 
Prefeitura Municipal, rua dr . Olavo Tostes, nº . 56, Centro, em Vieiras/
MG ou através do telefone (32) 3755-1000, das 08hs às 16hs . Vieiras/MG, 
12 .08 .2014 . Comissão Permanente de licitação

9 cm -13 595333 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE VIRGÍNIA/MG –Extrato de Con-
tratos do Mês de Julho de 2014:Contratante: O município de Virgínia/
MG . 1- Processo nº 0109/2013 – TA nº3 – Objeto: Construção de uma 
uNIdAdE BÁsICA dE sAÚdE modelo T1T, com o fornecimento de 
materiais e mão de obra. Valor R$ 0,00 .Vigência do contrato: 01/07/2014 
a 02/10/2014 . Contratado: MV Engenharia ltda - EPP . – 2- Processo 
nº 0022/2012 –TA nº5 – Objeto: Contratação de empresa de engenha-
ria, para execução das obras e serviços relativos à CONsTruçÃO dO 
sIsTEMA dE EsGOTAMENTO sANITÁrIO do Município de Virgí-
nia-MG.Valor: R$ 0,00. Vigência do contrato:01/07/2014 a 23/07/2014. 
Contratado: Construtora JrN ltda .- 3- Processo nº 0147/2013 – TA nº2 
– Objeto: PAVIMENTAçÃO COM BlOQuETEs dE CONCrETO, 
nos bairros rurais Morangal, sertãozinho e Marques todos deste munici-
pio, mediante condições estabelecidas no Projeto Anexo . Valor r$ 0,00 . 
Vigência do contrato:03/07/2014 a 05/10/2014. Contratado: MV Enge-
nharia ltda - EPP– 4- Processo nº0083/2014– C nº2014 .07-001 – Objeto: 
Prestação de serviços de sErrAlHErIA para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Virgínia-MG.. Valor R$ 14.970,00. Vigência 
do contrato: 07/07/2014 a 07/12/2014 . Contratado: Virgínia Estruturas 
Metálicas ltda . – 5- Processo nº 0085/2014 –C nº2014 .07-002 – Objeto: 
– Aquisição de mobiliários e equipamentos para suprir as necessidades 
Administração Municipal. Valor: R$ 14.705,00. Vigência do contrato: 
07/07/2014 a 07/09/2014 . Contratado: Carvalho e Nunes Informática 
lTdA– 6- Processo nº 0090/2014- C nº2014 .07-003 – Objeto: referente 
à lOCAçÃO dE IMÓVEl para atender as necessidades da Adminis-
tração Municipal de Virgínia Mg. Valor: R$ 1.296,00. Vigência do con-
trato: 10/07/2014 a 10/01/2015 . Contratado: Pedro Henrique de Oliveira– 
7- Processo nº 0087/2014 – C nº 2014 .07-004 – Objeto: Aquisição de 
FOGOs dE ArTIFÍCIO para atender as necessidades do departamento 
de Cultura de Virgínia.. Valor R$ 20.870,00. Vigência: 10/07/2014 
a 10/01/2015 . Contratado: rinaldo Araújo - Extrema Fogos–8- Pro-
cesso nº 0088/2014 –C nº 2014 .07-005 – Objeto: Aquisição de TuBOs 
dE PVC, para suprir as demandas do departamento de Obras Públicas 
deste Município. Valor: R$22.537,36. Vigência do contrato: 10/07/2014 
a 10/10/2014 . Contratado: rita Maria de Paiva silva- 9- Processo nº 
0071/2013- TA nº 3- Objeto: CONsTruçÃO dE uMA POlIClÍNICA 
com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor: R$ 0,00. Vigên-
cia do contrato: 11/07/2014 a 11/10/2014 . Contratado: Atros Construtora 
lTdA . EPP . – 10- Processo nº 0031/2012- TA nº4– Objeto: Contratação 
de empresa para obra de construção de uma uNIdAdE dE EduCA-
çÃO INFANTIl no âmbito do Programa Nacional de reestruturação e 
Aparelhagem da rede Escolar de Educação Infantil - PrOINFÂNCIA 
- do Município de Virgínia-MG.Valor: R$0,00. Vigência do contrato: 
18/07/2014 a 18/10/2014 . Contratado: MV Engenharia ltda - EPP . – 11- 
Processo nº 0003/2014- TA nº1- Objeto:Prestação de serviços na elabo-
ração de dEsENHOs TÉCNICOs ArQuITETÔNICOs para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Virgínia/MG . Valor: r$0,00 . 
Vigência do contrato: 21/07/2014 a 31/12/2014. Contratado: José Bene-
dito Nunes . 12- Processo nº0021/2014- TA nº 1- Objeto: Construção de 
Quadra Poliesportiva com 558,78 m², inclusive iluminação com 04 (qua-
tro) postes e 12 (doze) refletores, além de vestiário com 23,94 m² e 37,28 
m² de assento para arquibancada na estrada vicinal de acesso a Comu-
nidade da Roseirinha.Valor: R$0,00. Vigência do contrato:24/07/2014 
a 05/12/2014 .Contratado: Comércio Construtora Conservadora lopes 
ltda .- 13- Processo nº0208/2013-TAnº 3- Objeto: Aquisição de patrulha 
mecanizada para manutenção de estradas vicinais.Valor: R$0,00. Vigên-
cia do contrato:25/07/2014 a 30/10/2014 . Contratado: Ideal Comércio 
de Veículos e Peças ltda- 14- Processo nº 0001/2014- TA nº2- Objeto: 
Aquisição de Patrulha Mecanizada para manutenção de estradas vicinais . 
Valor: R$ 0,00. Vigência do contrato:28/07/2014 a 30/10/2014. Contra-
tado: deva veículos ltda . – 15- Processo nº0091/2014- C nº2014 .07-006- 
Objeto: referente contratação de mão-de-obra mecânica para manutenção 
dos veículos e máquinas da administração municipal . Valor r$ 63 .705,00 . 
Vigência do Contrato:29/07/2014 a 29/07/2015. Contratado: COMER-
CIO dE AuTO PECAs F .F . MArTINs lTdA – ME-16- Processo 
nº0091/2014- C nº2014 .07-007- Objeto: referente contratação de mão-
de-obra mecânica para manutenção dos veículos e máquinas da adminis-
tração municipal. Valor R$ 31.593,00. Vigência do Contrato:29/07/2014 a 
29/07/2015 . Contratado: PC Auto Peças ltda-17- Processo nº0138/2013- 
TA nº1 - Objeto: locação de imóvel para funcionamento do conjunto de 
equipamentos de informática que compreende 02 Telecentros disponibi-
lizados ao Município de Virgínia pelo Ministério das Comunicações e 01 
Centro de rede Tecnológica de Capacitação proveniente da secretaria de 
Estado e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Valor R$ 653,40. Vigên-
cia do Contrato:30/07/2014 a 01/08/2015 . Contratado: Altamiro Cristiano 
santiago Filho -18- Processo nº0138/2013- TA nº2- Objeto: locação de 
imóvel para funcionamento do conjunto de equipamentos de informática 
que compreende 02 Telecentros disponibilizados ao Município de Virgí-
nia pelo Ministério das Comunicações e 01 Centro de rede Tecnológica 
de Capacitação proveniente da Secretaria de Estado e Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior. Valor R$ 11.453,40. Vigência do Contrato:30/07/2014 
a 01/08/2015 . Contratado: Altamiro Cristiano santiago Filho . Virgínia, 13 
de agosto de 2014 . Edson Aparecido ramos

18 cm -13 595348 - 1
o MuNICÍPIo DE SANTA MARIA DE ITABIRA – republicação 
de Edital - Torna público que realizará em seu prédio, situado na rua 
Casemiro Andrade, nº 279, Centro, CEP 35910-000 no dia 27 de Agosto 
de 2014 às 09:00 hs,Pregão Presencial nº 045/2014 - Processo licitató-
rio nº 088/2014 – Menor preço global . Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços especializados em ulTrAssONOGrAFIA, 
para atendimento à secretaria Municipal de saúde . 13/08/2014 . Esclareci-
mentos pelo tel: (031) 3838-1209 e-mail: licitacaopmsmi@gmail .com .o 
MuNICÍPIo DE SANTA MARIA DE ITABIRA- Torna Público o 
resultado AdJudICAdO e HOMOlOGAdO do processo licitatório nº 
084/2014, na modalidade de Pregão Presencial nº 043/2014 . Objeto: Con-
tratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia 
civil para assessoria em projetos técnicos de urbanismo e engenharia, para 
atendimento a secretaria municipal de obras . Empresa vencedora struc-
tural Construções e Incorporações ltda-ME . Valor Global r$102 .600,00 .

4 cm -13 595447 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - MG . 
Aviso de licitação: Processo nº 057/2014, Pregão Presencial nº 023/2014 . 
Objeto: AQuIsIçÃO dE OXIGÊNIO GAsOsO MEdICINAl . Entrega 
de envelopes será às 13h00m do dia 28/08/2014 . Informações e instru-
mento convocatório: setor de licitações . Praça Padre João Maciel Neiva 
nº 15, Centro, santana da Vargem - MG . Fone (35) 3858 .1200 email: 
compras_licitacao@santanadavargem .mg .gov .br – Marcelo Otavio da 
silva – Pregoeiro

2 cm -13 595317 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - 
MG.Aviso de licitação: Processo nº 055/2014, Pregão Presencial nº 
021/2014 . Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de 
palco, som, iluminação, banheiros químicos, agenciamento de artistas, 
bem como na prestação de serviço de segurança para realização da Festa 
do Peão de santana da Vargem, que ocorrerá entre os dias 16 e 19 de outu-
bro de 2014 . Entrega de envelopes será às 09h00m do dia 27/08/2014 . 
Informações e instrumento convocatório: setor de licitações . Praça Padre 
João Maciel Neiva nº 15, Centro, santana da Vargem - MG . Fone (35) 
3858 .1200 email: compras_licitacao@santanadavargem .mg .gov .br – 
Marcelo Otavio da silva – Pregoeiro

3 cm -13 595308 - 1

 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - MG. 
Aviso de licitação: Processo nº 056/2014, Pregão Presencial nº 022/2014 . 
Objeto: Aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) Para a 
sECrETArIA MuNICIPAl dE OBrAs . Entrega de envelopes será 
às 09h00m do dia 28/08/2014 . Informações e instrumento convocatório: 
setor de licitações . Praça Padre João Maciel Neiva nº 15, Centro, santana 
da Vargem - MG . Fone (35) 3858 .1200 email: compras_licitacao@santa-
nadavargem .mg .gov .br – Marcelo Otavio da silva – Pregoeiro

2 cm -13 595309 - 1
o MuNICÍPIo DE PATRoCÍNIo Do MuRIAÉ– torna pública licita-
ção na modalidade Pregão Presencial 023/2014 a ser realizado às 09:00h 
do dia 26/08/2014. Objeto: Contratação de instituição financeira para a 
prestação dos serviços de pagamento de remuneração e similares atra-
vés da alienação da gestão financeira da folha de pagamentos a servido-
res/funcionários ativos, inativos e a pensionistas, compreendido no grupo 
de inativos e pensionistas somente os que são pagos à conta do Tesouro 
Municipal . Informações: (32) 3726 – 1233 ou e-mail: licitacao@patroci-
niodomuriae .mg .gov .br . 13/08/2014 .

2 cm -13 595606 - 1
A Prefeitura de São Sebastião da Vargem Alegre-MGtorna público rea-
lização do processo licitatório n .º 054/2014 - Pregão Presencial 029/2014 
– Contratação de empresa para transporte escolar . Abertura dos envelo-
pes: 28/08/2014 às 16:00hs . Edital na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 
11:00 e 13:00 às 15:30hs, dias úteis . Claudiomir José Martins Vieira – 
Prefeito Municipal .

2 cm -11 594675 - 1
A Prefeitura de São Sebastião da Vargem Alegre-MGtorna público rea-
lização do processo licitatório n .º 052/2014 - Pregão Presencial 028/2014 
– contratação de empresa para prestação de serviço em frete de cami-
nhão . Abertura dos envelopes: 28/08/2014 às 15:30hs . Edital na Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 11:00 e 13:00 às 15:30hs, dias úteis . Claudiomir 
José Martins Vieira – Prefeito Municipal  .

2 cm -11 594630 - 1
A Prefeitura de São Sebastião da Vargem Alegre-MGtorna público rea-
lização do processo licitatório n .º 055/2014 - Pregão Presencial 030/2014 
– locação de palco, sonorização e iluminação para realização de festas . 
Abertura dos envelopes: 29/08/2014 às 15:30hs . Edital na Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 11:00 e 13:00 às 15:30hs, dias úteis . Claudiomir 
José Martins Vieira – Prefeito Municipal .

2 cm -11 594671 - 1
Concurso Público - Edital 001/2014 – APrefeitura Municipal de luz/MG, 
no uso de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos 
interessados, a 2ª Retificação referente ao Edital 001/2014. Maiores infor-
mações no site: www .reisauditores .com .br . luz, 12 de agosto de 2014 – 
Ailton duarte – Prefeito Municipal .

1 cm -13 595572 - 1
A Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG,torna público Edital 
de Concurso Público nº 02/2014, para os cargos de Técnico em Gestão 
Pública Municipal e PEB 1 . Inscrições: 20/10/2014 a 20/11/2014 . Infor-
mações e edital: www .seapconcursos .com .br

1 cm -13 595512 - 1
A Prefeitura Municipal de Espinosa/MG, torna público a Tomada de 
Preços n° 003/2014 que se realizará no dia 29/08/2014 às 09:00 horas, 
com finalidade de Contratação de empesa especializada para prestação 
de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e 
disponibilização de equipamentos necessários para construção da Qua-
dra Poliesportiva no Bairro Cigano .Maiores informações de segunda a 
sexta-feira, das 07:00 às 13:00hs na Prefeitura Municipal de Espinosa ou 
pelo telefone: (38) 3812-3237 . João Goutemberg de souza Figueiredo . 
Pregoeiro .

2 cm -13 595421 - 1
 Aviso de licitação . Município de Itacarambi – MG . Edital de pregão pre-
sencial n .º 076/2014 - Processo licitatório n .º 144/2014 . Objeto: Aquisição 
de material permanente, conforme especificações contidas no plano de tra-
balho do convênio estadual nº 12496/2013. Dia da licitação: 28/08/2014 
- Horário: 09:00 . local: sala de reunião da cpl situada à praça Adolfo 
de Oliveira, s/n- b . centro / Itacarambi - MG . O edital estará disponível 
no setor de licitações e contratos . Informações: (38) 3613-2171 ou pelo 
e-mail: licitacao@itacarambi .mg .gov .br – Itacarambi - MG, 13 de agosto 
de 2014. Leonardo Ferreira da Cruz Júnior - Pregoeiro oficial

3 cm -13 595544 - 1
Prefeitura Municipal de Tarumirim-CNPJ: 18 .338 .855/0001-92- dO 
OBJETO - 1 .1 - seleção proposta para contratação de empresa para aqui-
sição de uma ambulância 0 km, para atendimento de demanda da secre-
taria Municipal de Saúde conforme especificações e condições constantes 
do edital e seus anexos, e com recursos oriundos de convênio. DATA: 
26/08/2014 . HOrÁrIO: 14: 00 horas . lOCAl: rua são sebastião, nº 
188, Centro, Tarumirim/MG- (próximo a Escola Municipal são sebas-
tião)  .
Prefeitura Municipal de Tarumirim/MG – Aviso de licitação – Edital de 
Tomada de Preços nº 05/2014 – Processo licitatório nº 204/2014 – A Pre-
feitura Municipal de Tarumirim/MG torna público, para conhecimento de 
todos, que fará realizar, na modalidade de Tomada de Preços, a licitação 
TP nº 05/2014, cujo edital se encontra à disposição dos interessados para 
exame e aquisição no setor de licitação tendo por objeto a Contratação 
dos serviços de Engenharia referente a construção de unidades Básicas 
de saúde nos distritos Vai-Volta e são Vicente do rio doce do Município 
de Tarumirim/MG de conformidade com as especificações e quantitativos 
da Planilha Estimada de Orçamento (anexo III) e Termo de Referência 
(anexo VI) . As despesas decorrentes correrão à conta de recursos da dota-
ção orçamentária da Prefeitura Municipal de Tarumirim para o exercício 
de 2014. O custo do edital e seus anexos é fixado em R$50,00 (cinquenta 
reais), através de depósito efetuado . O início de julgamento dar-se-á às 09 
horas do dia 03/09/2014 . Tarumirim/MG, 13 de agosto de 2014 . dalva 
Maria de Oliveira – Prefeito Municipal . Cristiane Pereira da silva – Pre-
sidente da CPl . 

6 cm -13 595630 - 1
PREF EITuRA MuNICIPAL DE ITABIRITo. Município de Itabi-
rito/MG – A pregoeira torna público o resultado dos processos abaixo 
discriminados:
- Pregão Presencial 198/2014 – Pl 300/2014 - Contratação de pessoa jurí-
dica para fornecimento de veículos . Vencedora: Fiat Automóveis ltda . 
CNPJ: 16 .701 .716/0001-56 . Itens: 1 e 3 . Vencedora: dBX Automóveis 
ltda . CNPJ: 20 .203 .291/0001-22 . Itens 2 e 4 . Vencedora: Flex Assessoria 
Automotiva ltda-ME . CNPJ: 06 .008 .680/0001-76 Itens 5 e 6 .

2 cm -13 595657 - 1
PREFEITuRA Do MuNICÍPIo DE ITABIRITo

Concurso Público Extrato do Edital 04/2014
 O Prefeito do Município de Itabirito torna pública a realização do con-
curso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva, 
conforme quadro a seguir, mediante as condições estabelecidas no Edital 
04/2014 e nos seus Anexos, observando os termos da lei Municipal nº 
3003 de 02 maio de 2014, da lei Municipal nº 3008 de 22 de maio de 
2014 e da lei Municipal nº 3018 de 30 de junho de 2014 .

Cargos Total
de Vagas

Ampla 
Concorrência

Defi-
cientes Valor Inscrição

Fiscal de Coletivo 6 5 1 r$ 90,00
Fiscal de Meio 
Ambiente 2 2 0 r$ 110,00

Fiscal de Posturas 9 8 1 r$ 110,00
Fiscal sanitário 5 4 1 r$ 110,00
Fiscal Tributário 5 4 1 r$ 110,00

 O concurso público será realizado pela Fundação de Apoio e desenvol-
vimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Fundação 
renato Azeredo, doravante denominada FrA, localizada à rua Bedran 
saad Bedran, 446, Bairro Nova suíssa, Belo Horizonte/MG, CEP 30 .421-
160, telefone (31) 3319-8700, endereço eletrônico www .gestaoconcurso .
com .br e e-mail comunicacao@gestaoconcurso .com .br .
 A inscrição será efetuada, via internet, no site www .gestaoconcurso .com .
br, no período compreendido entre 10h00min do dia 19 de outubro de 
2014 e 22h00min do dia 20 novembro de 2014 (horário oficial de Brasília/
dF) .
O Concurso Público consistirá de 03 (três) etapas: 1ª Etapa - Prova Obje-
tiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa 
- Redação, de caráter classificatório e eliminatório e 3ª Etapa - Avaliação 
Psicológica, de caráter eliminatório . A 1ª e 2ª Etapa serão realizadas em 
Itabirito previstas para o dia 21 de dezembro de 2014, sendo que o local 
e o horário de sua realização serão confirmados no Comprovante Defini-
tivo de Inscrição .
 As Atribuições, requisitos, vencimentos, jornadas de trabalho de cada 
cargo, os critérios das avaliações, de classificação e desempate, especi-
ficações e demais condições de participação constam do Edital de Con-
curso Público 04/2014 e seus Anexos que estará disponível na íntegra no 

usuario
Realce



 12 – quinTa-feira, 14 de agosTo de 2014 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas gerais - Caderno 2
Quadro de Publicação Oficial dos Atos da Prefeitura Municipal de Itabi-
rito à Avenida Queiroz Júnior nº 635 - Bairro Praia - Itabirito/MG - CEP: 
35 .450 .000 e no site da Fundação renato Azeredo www .gestaoconcurso .
com .br, a partir do dia 18 de agosto de 2014 .

 Itabirito, 14 de agosto de 2014 .
Alexander silva salvador de Oliveira

Prefeito Municipal de Itabirito
10 cm -13 595613 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo ESPERA/MG – CONCursO 
PÚBlICO - EdITAl 001/2014 – A Prefeitura Municipal, no uso de 
suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, a 1ª Retificação referente ao Edital 001/2014. RIO ESPERA, 14 DE 
AGOsTO dE 2014 – MArCIlIO OlIVEIrA MOrEIrA MIrANdA – 
PrEFEITO MuNICIPAl .

2 cm -13 595597 - 1
 PREFEITuRA M. DE BoCAIuVA/MG- Aviso de licitação . Proc . 
lic . 84/14, PP 51/14 . Objeto: Aquis . gases . sessão dia 28/08/14 às 9h . 
Edital no site www .bocaiuva .mg .gov .br e na seç . de lic ., à rua Mariana 
Queiroga, nº . 141, Centro, Bocaiuva/MG, de 13h às 16h . E-mail: pmb .
licitacao@yahoo.com.br. Simone C. Vieira – Pregoeira.

1 cm -13 595542 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE FRANCISCo DuMoNT/MGPro-
cesso licitatório Nº 099/2014-Pregão Presencial Nº 071/2014 . Torna 
público, para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 horas 
do dia 29/08/2014, na sala do setor de licitação, situado a Praça Matriz, 
nº 285, Centro, Francisco dumont/MG, licitação destinada a “PrEGÃO 
PrEsENCIAl – TIPO MENOr PrEçO POr ITEM, dEsTINAdO A 
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO; VISANDO ATENDER 
O TErMO CONVENIO 155/2014 (sEdEsE) E O MuNICIPIO dE 
FRANCISCO DUMONT-MG; OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECES-
sIdAdEs dA sECrETArIA dE AssIsTENCIA sOCIAl” . A íntegra 
do edital e seus anexos encontram-se à disposição no setor de licitação, 
na sede do município à Praça Matriz, nº 285, Centro, Francisco dumont/
MG, ou pelo telefone: (38)3733-1123 . Processo licitatório Nº 090/2014-
Pregão Presencial Nº 063/2014 . Torna público, para conhecimento dos 
interessados que realizará às 14:00 horas do dia 29/08/2014, na sala do 
setor de licitação, situado a Praça Matriz, nº 285, Centro, Francisco 
dumont/MG, licitação destinada a “PrEGÃO PrEsENCIAl – TIPO 
MENOr PrEçO POr ITEM, dEsTINAdO A AQuIsIçÃO dE VEI-
CULO AUTOMOTOR; OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDA-
dEs dA sECrETArIA dE AssIsTENCIA sOCIAl dO MuNICIPIO 
dE FrANCIsCO duMONT / MG” . A íntegra do edital e seus anexos 
encontram-se à disposição no setor de licitação, na sede do município 
à Praça Matriz, nº 285, Centro, Francisco dumont/MG, ou pelo telefone: 
(38)3733-1123 . Herbert leonardo Fonseca . Pregoeiro . Francisco dumont 
- MG, 13 de Agosto de 2014 .

6 cm -13 595567 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE BoCAIuVA/MG- EXTrATO dE 
CONTrATO: Proc . lic . 61/14, PP 36/14 . Objeto: Aquis . equipamentos 
hospitalares . Cont . nº . 56/14 . Parte: dormed Hospitalar Eireli- EPP . Vr . 
r$ 150 .871,00 . Cont . nº . 57/14 . Parte: Alphalab Produtos para saúde 
Ltda- ME. Vr. R$ 36.235,00. Cont. nº. 58/14. Parte: Emigê Materiais 
Odontológicos ltda . Vr . r$ 2 .276,70 . Cont . nº . 59/14 . Parte: BH labo-
ratórios Ltda- EPP. Vr. R$ 27.250,00. Vigência: 31/12/14. Ricardo A. 
Veloso . Prefeito Municipal .

2 cm -13 595562 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE MIRAVÂNIA/MG- PrEGÃO 
PrEsENCIAl Nº 0030/2014 O MuNICÍPIO dE MIrAVÂNIA- MG 
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço Por Item, nos termos da lei 10 .520/02, 8 .666/93 e 
do decreto Municipal nº 0002/2005, para AQuIsIçÃO dE VEICulO 
AMBulANCIA O kM, no dia 27/08/2014 . O edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Mira-
vânia, rua Marcos Pereira Viana Filho, 175 – B – Centro – CEP 39 .465-
000 - Miravânia (MG) . PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 0031/2014 O MuNI-
CÍPIO dE MIrAVÂNIA- MG torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, nos termos 
da lei 10 .520/02, 8 .666/93 e do decreto Municipal nº 0002/2005, para 
CONTrATAçÃO dE EMPrEsA PArA PrEsTAçÃO dE sErVIçO 
TECNICO EsPECIAlIZAdO COM O OBJETIVO dE INTErPOr 
rECursO AdMINIsTrATIVO JuNTO A sEF - MG,rEFErENTE Às 
MErCAdOrIAs (HOrTIFruTIGrANJEIrOs) PrOduZIdAs NO 
MuNICIPIO E COMErCIAlIZAdOs NAs uNIdAdEs dO CEAsA – 
MG . rEAlIZANdO A APurAçÃO dO VAF(VAlOr AdICIONAdO 
FIsCAl) . ACOMPANHAMNETO E FIsCAlIZAçÃO dO CrEdITO 
EXTErNO dOs CONTrIBuINTEs sEdIAdOs FOrA dO MuNI-
CIPIO), ACOMPANHAMNETO E CONTrOlE dAs NOTAs FIs-
CAIs EMITIdAs PElOs PrOduTOrEs rurAIs sEdIAdOs NO 
MuNICIPIO(VAF-B), JuNTO AOs ÓrGÃOs dA sECrETArIA dE 
EsTAdO dE FAZENdA(sEF-MG) . E sErVIçOs TÉCNICOs EsPE-
CIAlIZAdOs NA GEsTÃO E MANuTENçÃO dE POlITICA dE 
PrEsErVAçÃO dO PATrIMÔNIO CulTurAl dO MuNICIPIO, 
rEAlIZAçÃO dO INVENTArIO NO CuMPrIMENO dAs EXI-
GENCIAs dA dElIBErAçÃO Nº 02/2012 dO CONEP/MG E dA 
lEI EsTAduAl 18 .030/2009, NO QuEsITO ICMs dO PATrIMONIO 
CulTurAl, no dia 27/08/2014 . O edital completo e maiores informa-
ções poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Miravânia, 
rua Marcos Pereira Viana Filho, 175 – B – Centro – CEP 39 .465-000 - 
Miravânia (MG) . PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 0032/2014 O MuNICÍPIO 
dE MIrAVÂNIA- MG torna público que realizará licitação na modali-
dade Pregão Presencial, eventual registro de Preços, do tipo menor preço 
por item, nos termos da lei 10 .520/02, 8 .666/93 e do decreto Munici-
pal nº 0002/2005, para CONTrATAçÃO dE PrEsTAdOrEs dE sEr-
VIçOs: OrIENTAdOrEs sOCIAIs E FACIlITAdOrEs dE OFI-
CINAs, no dia 28/08/2014 . O edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Miravânia, rua 
Marcos Pereira Viana Filho, 175 – B – Centro – CEP 39 .465-000 - Mira-
vânia (MG) . PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 0033/2014 O MuNICÍPIO dE 
MIrAVÂNIA- MG torna público que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial, eventual registro de Preços, do tipo menor preço por 
item, nos termos da lei 10 .520/02, 8 .666/93 e do decreto Municipal nº 
0002/2005, para lOCAçÃO dE BANHEIrOs QuIMICOs, TENdAs, 
sOM dE PEQuENO E MEdIO POrTE, IluMINAçÃO dE PEQuENO 
E MEdIO POrTE E PAlCO dE PEQuENO E MEdIO POrTE, no dia 
29/08/2014 . O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos 
na sede da Prefeitura Municipal de Miravânia, rua Marcos Pereira Viana 
Filho, 175 – B – Centro – CEP 39 .465-000 - Miravânia (MG) . Miravânia 
13 de Agosto de 2014 .

12 cm -13 595501 - 1
A Prefeitura Municipal de Pintópolis/MG, através de seu pregoeiro 
torna público para o conhecimento dos interessados, que no dia 28 de 
Agosto de 2014, às 9:00 horas, realizará Pregão Presencial n° 046/2014, 
Objeto- fornecimento de forma parcelada de matérias Permanente móveis 
E outros atendendo a solicitação da secretaria de Educação.Informações 
e cópia do Edital poderão ser obtidas pelas empresas interessadas, na sede 
da Prefeitura Municipal, das 07h30min às 13h00min, pelo fone (38) 3631-
8274 ou email: licitacao .pintopolis@gmail .com . Prefeitura Municipal de 
Pintópolis/MG 13 de agosto de 2014 . Emanuel Cássio lopes – Pregoeiro

3 cm -13 595353 - 1
P.M. de São João do Paraíso/MGtorna público Processo licitatório n° 
078/2014 – P .P n° 061/2014, r .P n° 052/2014, para prestação de servi-
ços de Assessoria e Consultoria técnica em Gestão da Atenção básica de 
saúde Municipal, a realizar no dia 27 .08 .2014 as 09h00min . Informações 
Fone (38) 3832-1135 . site: www .sjparaiso .mg .gov .br – Willian Correia 
silva – Pregoeiro .

2 cm -13 595575 - 1
o MuNICÍPIo DE AuGuSTo DE LIMA/MG, torna público que fará 
realizar Pregão Presencial Nº 049/2014, para aquisição de microcompu-
tador, servidor, notebook, Hd, nobreak, impressora, maq . xerox, camera 
digital e GPs . Tipo: Menor Preço por Item: data de entrega dos envelo-
pes de Proposta e documentação: 27/08/2014 até às 09:00h . Informações 
e edital poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal, na Av . Cel Pedro 
Pedras, 220, Centro - Telefax: (38) 3758-1279 / E-Mail licitacaoaugusto-
delima@bol .com .br – João Carlos Batista Borges - Prefeito Municipal .
O MuNICÍPIO dE AuGusTO dE lIMA/MG, torna público que fará 
realizar Pregão Presencial Nº 050/2014, para aquisição de gás cozinha 
botijão 45 kg . Tipo: Menor Preço por Item: data de entrega dos envelo-
pes de Proposta e documentação: 27/08/2014 até às 15:30h . Informações 
e edital poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal, na Av . Cel Pedro 
Pedras, 220, Centro - Telefax: (38) 3758-1279 / E-Mail licitacaoaugusto-
delima@bol .com .br – João Carlos Batista Borges - Prefeito Municipal .

4 cm -13 595488 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SARDoA/MG- Extrato do Con-
trato do -Pregão Presencial Nº . 023/2014 . Partes: Prefeitura Municipal 
de sardoá X MV Comércio e serviços Eletromecânicos ltda-ME Objeto: 
contrataçao de empresa para locação de palco, sonorização, grid de ilu-
minação, grupo gerador móvel, banheiros químicos, tendas, cercamento, 

telão, estrutura de alumínio, show pirotécnico e contratação de seguranças 
e locação, para realização das festas no Municipio de sardoá . Vencedora 
do Item: 07 . Valor total: r$ 11 .960,00 (onze mil e novecentos e sessenta 
reais). Data do Contrato: 25 de julho de 2014. Vigência: 05 meses. Pre-
sidente da CPl - Miriane Aparecida Pereira da Cruz . Cleber Pereira da 
silva – Prefeito
 Extrato do Contrato do -Pregão Presencial Nº . 023/2014 . Partes: Pre-
feitura Municipal de sardoá X diamante Promoções ltda-ME Objeto: 
contrataçao de empresa para locação de palco, sonorização, grid de ilu-
minação, grupo gerador móvel, banheiros químicos, tendas, cercamento, 
telão, estrutura de alumínio, show pirotécnico e contratação de seguran-
ças e locação, para realização das festas no Municipio de sardoá . Vence-
dora do Item: 01,02,05,08,09,10,12 . Valor total: r$ 52 .990,00 (cinquenta 
e dois mil e novecentos e noventa reais) . data do Contrato: 25 de julho de 
2014. Vigência: 05 meses. Presidente da CPL - Miriane Aparecida Pereira 
da Cruz . Cleber Pereira da silva – Prefeito
 Homologação do Pregão 023/2014 . Tendo o processo licitatório obe-
decido os trâmites legais e principalmente as regras da lei 8 .666/93 e 
lei 10 .520/02, Homologo Os itens do Pregão Presencial em epígrafe, em 
favor das empresas: diamante Promoções ltda-ME, MV Comércio e ser-
viços Eletromecânicos ltda-ME data Homologação: 18 de julho de 2014 
 . Cleber Pereira da silva - Prefeito

6 cm -13 595486 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTA VITÓRIA/MG- Extrato de 
Aditivos - 2º Termo Aditivo ref. Contrato: 072/2013; PR 042/2013 Par-
tes: Prefeitura Mun . santa Vitória e Transportadora Alves e Araújo ME . 
Objeto: acréscimo no valor do contrato original; Vigência: 21/07/2014 a 
31/08/2014; Valor acrescido: R$9.405,00; Recursos financeiros e Dotação 
Orçamentária: do ano em curso
4º Termo Aditivo ref. Contrato: 107/2012; TP 12/2012 Partes: Prefeitura 
Mun. Santa Vitória e Conpev – Construtora Pedra Verde Ltda; Objeto: 
alteração da vigência; Vigência: 01/08/2014 a 31/12/2014; Recursos 
financeiros e Dotação Orçamentária: do ano em curso

3 cm -13 595487 - 1
O MuNICÍPIO dE sArdOÁ/MG, comunica que abrirá Processo licita-
tório Nº:040/2014 - Pregão Presencial Nº:028/2014, com registro de Pre-
ços, tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é o fornecimento parcelado de 
Materiais Odontológicos em geral, destinados a manutenção da secretaria 
Municipal de saúde . A abertura será dia 27/08/2014 às 10h00, na sede da 
Prefeitura . Os interessados poderão retirar o edital e obter informações 
na Prefeitura, à Rua Padre Sady Rabelo, 121 - centro, nos dias úteis no 
horário de 08h00 às 16h00 . Informações Tel/Fax: (33) 3296-1116 . Email: 
licitapmisardoa@hotmail .com . Miriane Aparecida Pereira da Cruz – Pre-
sidente da CPl .
O MuNICÍPIO dE sArdOÁ/MG, comunica que abrirá Processo lici-
tatório Nº:041/2014 - Pregão Presencial Nº:029/2014, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para locação de software, compre-
endendo os seguintes módulos: Gestão Tributária; Recursos Humanos e 
Folha de Pagamento; Compras, Contratos e Licitações; Almoxarifado; 
Controle de Bens Patrimoniais; Contabilidade Pública Eletrônica; Con-
trole de Frotas; Portal da Transparência, em atendimento às necessida-
des da Administração e as exigências do SICOM. A abertura será dia 
27/08/2014 às 08h00, na sede da Prefeitura . Os interessados poderão reti-
rar o edital e obter informações na Prefeitura, à Rua Padre Sady Rabelo, 
121 - centro, nos dias úteis no horário de 08h00 às 16h00 . Informações 
Tel/Fax: (33) 3296-1116 . Email: licitapmisardoa@hotmail .com . Miriane 
Aparecida Pereira da Cruz– Presidente da CPl

5 cm -13 595529 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo FELIX DE MINAS/MGcomu-
nica que abrirá licitação na modalidade Pregão Presencial para registro 
de Preços nº . 28/2014, menor preço por item, cujo objeto é acontratação 
de empresa especializa na prestação de serviços de hotelaria .A abertura 
será dia 27 de agosto de 2014, às 13h00m, na Prefeitura Municipal de são 
Felix de Minas, Rua Frei Inocêncio, nº. 236, Centro, São Felix de Minas/
MG . Informações sobre o edital nos dias de 14 de agosto à 27 de agosto de 
2014, das 08:00 às 11:00 e de 12:30 às 16:00 horas ou Tel/fax: (33) 3246-
9041, e-mail:licitapmsfm@hotmail .comcom Jadeon Oliveira de Matos – 
Presidente da CPl .
 Prefeitura Municipal de são Felix de Minas/MG comunica que abrirá 
licitação na modalidade Pregão Presencial para registro de Preços nº . 
27/2014, menor preço por item, cujo objeto é acontratação de forneci-
mento parcelado de refeições prontas para servidores e pessoas a ser-
viço dessa municipalidade .A abertura será dia 26 de agosto de 2014, às 
13h00m, na Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, Rua Frei Inocên-
cio, nº . 236, Centro, são Felix de Minas/MG . Informações sobre o edital 
nos dias de 14 de agosto à 26 de agosto de 2014, das 08:00 às 11:00 e de 
12:30 às 16:00 horas ou Tel/fax: (33) 3246-9041, e-mail:licitapmsfm@
hotmail .comcom Jadeon Oliveira de Matos – Presidente da CPl .

5 cm -13 595526 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SARDoá/MG- Edital 01/2014 - 
Programa segundo Tempo – A Prefeitura Municipal de sardoá/Mg atra-
vés da secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e lazer, torna 
público o Processo Seletivo simplificado para contratação por tempo 
determinado de: Professor de Núcleo e Monitor para Atividades Espor-
tivas, para atuarem no Programa Nacional de Esporte Educacional – Pro-
grama segundo Tempo, instituído pelo Governo Federal e executado pelo 
Governo Municipal de sardoá através da secretaria Municipal de Educa-
ção, Esporte, Cultura e lazer conforme lei Municipal 240/2013 e Nor-
mas do Convênio de nº 759278/2011. As inscrições serão realizadas dos 
dias 15 a 22 de AGOsTO de 2014, na secretaria Municipal de Esportes 
de Sardoá, Endereço para atendimento é na Rua Padre Sady Rabelo, 121, 
Centro, sardoá – MG, no horário de 08 às 16 horas . Maiores informações 
– 32961116 ou 88286503 . Marcos Vinícius dos reis – secretário de Edu-
cação, Cultura e desporto .

4 cm -13 595660 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE RuBELITA/MG- Torna público o 
Processo nº . 069/2014 - Tomada de Preço nº . 013/2014 . Objeto: Contrata-
ção de empresa especializada para a execução de obras e serviços de enge-
nharia para pavimentação em bloquetes sextavados no distrito de lagoa 
de Baixo. Convênio 037/2014 Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
regional, Política urbana e Gestão Metropolitana - sEdru . Entrega dos 
envelopes de documentação e propostas até o dia 05/09/2014, tendo seu 
julgamento em 08/09/2014 às 09:00hs na sala de licitações da Prefei-
tura Municipal de rubelita, situada a Praça Major Avelino de Almeida, nº . 
406, Centro, rubelita/MG, CEP . 39 .565-000 . Maiores informações pelo 
fone (38) 3843-1102 . O edital poderá ser retirado no setor de licitação 
no endereço acima citado ou solicitado no e-mail: licitarubelita@outlook .
com. Rubelita/MG, 13 de Agosto de 2014. Uarley Moreira Silva - Presi-
dente da CPl .

PREFEITuRA MuNICIPAL DE RuBELITA/MG- Torna público o 
Processo nº . 070/2014 - Tomada de Preço nº . 014/2014 . Objeto: Contrata-
ção de empresa especializada para a execução de obras e serviços de enge-
nharia para reforma do Grupo Escolar na comunidade Chapéu de Couro . 
Entrega dos envelopes de documentação e propostas até o dia 05/09/2014, 
tendo seu julgamento em 09/09/2014 às 09:00hs na sala de licitações 
da Prefeitura Municipal de rubelita, situada a Praça Major Avelino de 
Almeida, nº . 406, Centro, rubelita/MG, CEP . 39 .565-000 . Maiores infor-
mações pelo fone (38) 3843-1102 . O edital poderá ser retirado no setor de 
licitação no endereço acima citado ou solicitado no e-mail: licitarubelita@
outlook.com. Rubelita/MG, 13 de Agosto de 2014. Uarley Moreira Silva 
- Presidente da CPl .

6 cm -13 595413 - 1

A PREFEITuRA MuNICIPAL DE CÔNEGo MARINHo-MG, 
torna público o Aviso de licitação, objetivando a contratação de serviços 
funerários, incluso mão de obra, fornecimento de urnas e outros recur-
sos dentre eles transporte, em atendimento aos serviços público à classe 
menos favorecida . Processo licitatório nº . 065/2014 - Pregão Presencial 
nº . 034/2014 . Abertura dos envelopes dia 28 .08 às 09:00 hs . O edital está 
disponibilizado na íntegra no site do Município: www .conegomarinho .
mg .gov .br .

A PrEFEITurA MuNICIPAl dE CÔNEGO MArINHO-MG, torna 
público o Aviso de licitação, objetivando a contratação de pessoa física, 
com habilidade em artesanatos e capoeira, para prestação de serviços na 
área social, conforme detalhado no Termo de Referência. Processo Licita-
tório nº . 066/2014 - Pregão Presencial nº . 035/2014 . Abertura dos envelo-
pes dia 28 .08 às 14:00 hs . O edital está disponibilizado na íntegra no site 
do Município: www .conegomarinho .mg .gov .br .

A PrEFEITurA MuNICIPAl dE CÔNEGO MArINHO-MG, torna 
público o Aviso de licitação, objetivando a aquisição de equipamentos 
de informática, móveis de escritório e eletrodomésticos, para estruturação 
das secretarias que compõe a esfera administrativa do Município . Pro-
cesso licitatório nº . 067/2014 - Pregão Presencial nº . 036/2014 . Abertura 
dos envelopes dia 29 .08 às 09:00 hs . O edital está disponibilizado na ínte-
gra no site do Município: www .conegomarinho .mg .gov .br .

A PrEFEITurA MuNICIPAl dE CÔNEGO MArINHO-MG, torna 
público o Aviso de licitação, objetivando o registro de preço para a futura 
e eventual aquisição de combustível na sede do Município a abasteci-
mento em trânsito, conforme detalhado no termo de referência. Processo 
licitatório nº . 068/2014 - Pregão Presencial nº . 037/2014 . Abertura dos 
envelopes dia 01 .09 às 09:00 hs . O edital está disponibilizado na íntegra 
no site do Município: www .conegomarinho .mg .gov .br .

A PrEFEITurA MuNICIPAl dE CÔNEGO MArINHO-MG, torna 
público a republicação do aviso de licitação para contratação de empresa 
de engenharia civil para prestação de serviços de execução de obra rema-
nescente do Pró Infância tipo C, considerando que houve alteração na 
planilha orçamentária torna público a prorrogação para abertura dos enve-
lopes . Processo licitatório nº . 062/2014 - Tomada de Preço nº . 008/2014, 
nova abertura dos envelopes dia 02 .09 às 09:00h . O edital está disponibili-
zado na íntegra no site do Município: www .conegomarinho .mg .gov .br .

9 cm -13 595603 - 1
APREFEITuRA MuNICIPAL DE CHAPADA Do NoRTE/
MGTOrNA PÚBlICO, para conhecimento de quantos possam se inte-
ressar, que fará realizar licitação na modalidade, PrEGÃO PrEsENCIAl 
N° . 053/2014, do tipo menor preço unitário, destinado a serviços de fre-
tes em atendimento as secretarias Municipais, realização do certame dia 
27/08/2014 às 09h00min . PrEGÃO PrEsENCIAl N° . 054/2014, do tipo 
menor preço unitário, destinado a aquisição de materiais para manutenção 
de prédios públicos, realização do certame dia 27/08/2014 às 14h00min . 
PrEGÃO PrEsENCIAl N° . 055/2014, do tipo menor preço unitário, 
destinado a aquisição de combustíveis para manutenção de veículos da 
frota Municipal, realização do certame dia 27/08/2014 às 15h00min . Os 
editais se encontram disponíveis na rua João luiz rodrigues soares, 101, 
Centro, Chapada do Norte/MG, mesmo local em que se realizarão os cer-
tames . ronaldo lourenço soares - Prefeito Municipal .

4 cm -13 595527 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAoBIM- Aviso de licitação - 
Pregão Presencial nº . 042/2014 . O Município de Itaobim torna público 
que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial - Tipo: menor 
preço por item para AQuIsIçÃO dE EQuIPAMENTOs E suPrIMEN-
TOs dE INFOrMÁTICA, no sistema registro de preços . A abertura dos 
envelopes dar-se-á no dia: 28/08/2014, às 09:00h . As cópias do Edital nº . 
053/2014 - PAl Nº . 063/2014 - PrEGÃO PrEsENCIAl Nº . 042/2014, 
bem como esclarecimentos e informações poderão ser obtidos no depar-
tamento Municipal de Compras, licitação e Patrimônio, situado na rua 
Belo Horizonte, 360, Centro, CEP 39 .625-000 - Itaobim-MG, Fone: (33) 
3734-1157 . E-mail: licitacao@itaobim .mg .gov .br . robson José Chaves - 
diretor do departamento Municipal de Compras, licitação e Patrimônio .

3 cm -13 595557 - 1
o MuNICÍPIo DE LuISLÂNDIAtorna público a realização do Pre-
gão Presencial 033/2014 - Processo 066/2014 - OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços funerários, com fornecimento de 
urnas, coroas de flores, vestuários, translado, dentre outros itens. Dia 
02/09/2014, às 09h00min - O edital pode ser solicitado gratuitamente 
através do e-mail: licitacao@luislandia .mg .gov .br . Esclarecimentos pelo 
fone: (38) 3231-6157. Sara Santos Araújo Brito - Pregoeira Oficial.

2 cm -13 595636 - 1
Extrato de licitação e Contrato - A PrEFEITurA MuNICIPAl dE 
PATIs/MG torna público o resultado Final e Extrato de Contrato, refe-
rente ao Processo licitatório n° . 104/2014, Inexigibilidade n° . 005/2014, 
cujo objeto é Contratação de serviços de divulgação e participação no 
campeonato futsal InterTV, e Festas da Cultura deste Município de Patis/
MG . Contrato nº . 206/2014 . Contratada: Intervisão Emissão de rádio e 
Televisão ltda . Valor Total: r$ 40 .000,00 (Quarenta mil reais) - data 
assinatura: 08/08/2014. Milton Tardiê Nunes Ferreira - Presidente CPLJ.

2 cm -13 595717 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITuIuTABA- secretaria Munici-
pal de Fazenda, Administração e recursos Humanos - departamento de 
Administração - AVIsO/COMuNICAdO: de acordo com lei 8 .666/1993 
e lei nº . 10 .520/2002 COMuNICAMOs que o PrOCEssO lICITATÓ-
rIO Nº . 102/2014 - TOMAdA dE PrEçOs Nº . 004/2014 - OBJETO: 
CONTrATAçÃO dE ArTIsTAs EXPOPEC 2014 - foi rEVOGAdO 
nos termos do Art . 49 da lei 8 .666/93 e suas alterações posteriores . Pre-
feitura Municipal de Ituiutaba em 12 de agosto de 2014 . sandro Batista 
salomão - diretor .

2 cm -13 595724 - 1
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE SALINAS/MG torna público que 
realizará no dia 28/08/2014 às 08h30min, licitação na modalidade PrE-
GÃO PrEsENCIAl Nº . 093/2014, para aquisição de equipamentos fun-
cionais, de informática e audiovisuais para o Museu da Cachaça de sali-
nas. Recurso: Convênio nº. 122675/2009 SEC/IEPHA/MG. Solicitação 
do edital através do e-mail: licitacao@salinas .mg .gov .br ou do site: www .
salinas .mg .gov .br . salinas/MG, 13/08/2014 . Anísio Guimarães Júnior 
- Pregoeiro .

2 cm -13 595733 - 1
PREFEITuRA DE SÃo JoSÉ DA LAPA- Processo licitatório 
033/2014 - Tomada de Preços nº . 003/2014 . O MuNICÍPIO dE sÃO 
JOSÉ DA LAPA, CNPJ Nº. 42.774.281/0001-80, após feito diligência nas 
propostas das licitantes habilitadas na referida TP, estando em acordo com 
o art . 48 incisos II, § 2º da lei 8666/93, torna-se público que: A licitante 
CONsTruTOrA PIErONI EIrElI, foi declarada vencedora do certame 
seguindo a ordem de classificação. Maiores informações poderão ser obti-
das na Prefeitura de são José da lapa, na Pça . Pedro Firmino Barbosa, 
176, Centro. Kleyton Carlos dos Santos - Presidente da CPL.

3 cm -13 595664 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE TuRVoLÂNDIA - EsTAdO dE 
MINAs GErAIs - Aviso de Extrato do Edital - Chamada Pública nº . 
02/2014 - Processo Administrativo nº . 49/2014 . O Município de Tur-
volândia (Prefeitura) torna público para o conhecimento dos interessa-
dos, que receberá até o dia 05/09/2014, no horário de expediente do ser-
viço geral de protocolo da Prefeitura, localizado na Praça dom Otávio, 
nº . 240, bairro Centro, Turvolândia, projeto de venda do produtor rural 
(Grupo formais e informais), para o fornecimento de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar rural, destinado ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação escolar/PNAE . Mais 
informações pelo telefone (35) 3242-1161 ou pelo e-mail: licitaturvolan-
dia@hotmail .com . Turvolândia, 13 de Agosto de 2014 - Elivelto Carvalho 
- Prefeito Municipal .

3 cm -13 595649 - 1
Extrato de Edital - APREFEITuRA MuNICIPAL DE ARCEBuRGo/
MGtorna público que realizará lICITAçÃO PrC . Nº . 494/2014 - Pre-
gão Presencial nº . 039/2014, de acordo com o art . 21 da lei 8 .666/93, 
publica no seguinte teor: Objeto: referente aquisição de equipamento 
para o Pronto Atendimento, conforme CONVÊNIO Nº. 176/2014, fir-
mado entre a Prefeitura Municipal e a secretaria de Estado de saúde/
sEs . O recebimento e a abertura das propostas serão até às 09h00min 
horas do dia 28/08/2014 no setor de licitações, à rua Cel . Cândido de 
souza dias, nº . 1033 - Centro - Arceburgo/MG . O Edital estará disponível 
para os interessados a partir desta data no site oficial do Município www.
arceburgo .mg .gov .br .

3 cm -13 595443 - 1
A Prefeitura Municipal de Santa Fé de Minas/MG . Aviso de licita-
ção Processo 050/2014 - Pregão Presencial 023/2014 . Objeto: Prestação 
de serviço de profissionais diversos. Data de abertura e julgamento: Dia 
29/08/2014 às 08:00 horas . Edital e informações: rua rui da silva reis, 
nº 300, santa Fé de Minas/MG ou pelo Telefax: (38) 3632-1106 . santa 
Fé de Minas/MG, 13 de Agosto de 2014 . Marinália Gonçalves Barbosa 
- Pregoeira .

2 cm -13 595716 - 1
Prefeitura Municipal de Funilândia/MG  . Contratante:Prefeitura Muni-
cipal de Funilândia/MG .Contratada: Acácia Comércio de Medicamentos 
ltda .Pl 080/2014, Adesão 005/2014 . Objeto: Aquisição de medicamen-
tos diversos, comprimidos e injetáveis. Valor:R$ 26.547,30. Vigência: 12 
meses . José Inácio Pereira - Prefeito Municipal .
Prefeitura Municipal de Funilândia/MG torna público o Processo licitató-
rio n° 083/2014 - Convite n° 051/2014 . Para contratação de Empresa espe-
cializada em engenharia/construtora para efetuar construção de espaço de 
convivência comunitária, praça pública, na Localidade de São Bento, con-
forme Convênio n° 051/2013/SEDRU, a realizar-se no dia 22.08.2014 às 
09h00min . Informações pelo telefone (31) 3713-6205 ou e-mail: licitacao .
funilandia@gmail .com . José Inácio Pereira - Prefeito Municipal .

3 cm -13 595658 - 1
A Prefeitura Municipal de Santa Fé de Minas/MG. A viso de licita-
ção Processo 048/2014 - Pregão Presencial 021/2014 . Objeto: registro 
de preços para futura e eventual prestação de serviços de hospedagem e 
alimentação na Cidade de santa Fé de Minas/MG . data de abertura e jul-
gamento: dia 28/08/2014 às 09:00 horas . Edital e informações: rua rui 
da silva reis, nº 300, santa Fé de Minas/MG ou pelo Telefax: (38) 3632-
1106 . santa Fé de Minas/MG, 13 de Agosto de 2014 . Marinália Gonçalves 
Barbosa - Pregoeira .

2 cm -13 595693 - 1

o Município de Perdigão/MG.Chamada Pública nº 03/2014, para a 
Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor Familiar rural, destinados ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, às unidades da rede Municipal de 
Ensino . Prazo para Apresentação de propostas: Os grupos formais deve-
rão apresentar as documentações para habilitação e propostas até as 
14h00min, do dia 01/09/2014, no departamento de Compras, localizada 
na Av . santa rita, 150, no Centro de Perdigão .

2 cm -13 595767 - 1
A Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de luz/
MG torna pública a realização de Processo licitatório Prc . nº 02144/2014 
- Pregão nº 057/2014 . Objeto: aquisição de antropometros, balanças, equi-
pamentos de informática, mobiliário e outros em atendimento a resolu-
ção sEs nº 3 .732/2013 para o incentivo ao Programa Estruturador Culti-
var, Nutrir e Educar . Tipo Menor Preço Por Item . Abertura: 28 .08 .14 às 
08:00 horas . local: departamento de compras da Prefeitura Municipal de 
luz/MG, situada a rua 16 de março, 172, Centro, luz/MG . Informações 
(37) 3421-3030, ramal 40, no horário de 08:00 às 17:00 horas . luz/MG, 
13 .08 .14 . www .luz .mg .gov .br . denise V . Macedo Chaves - Pregoeira .
A Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de luz/
MG torna pública a realização de Processo licitatório Prc . nº 02145/2014 
- Pregão nº 058/2014 . Objeto: Aquisição de antropometros, balanças em 
atendimento a portaria Nr 2975/2011 para apoio a estruturação da vigi-
lância alimentar e nutricional . Tipo Menor Preço Por Item . Abertura: 
28 .08 .14 às 09:30 horas . local: departamento de compras da Prefeitura 
Municipal de luz/MG, situada a rua 16 de março, 172, Centro, luz/
MG . Informações (37) 3421-3030, ramal 40, no horário de 08:00 às 17:00 
horas . luz/MG, 13 .08 .14 . www .luz .mg .gov .br . denise V . Macedo Cha-
ves - Pregoeira .

5 cm -13 595720 - 1
A Prefeitura Municipal de Santa Fé de Minas/MG.Extrato de 10º 
Termo Aditivo, ao Contrato Administrativo nº 36/2012 . Objeto: Prorroga 
o prazo de vigência para conclusão da obra: Execução de Obras da rede 
física escolar, na forma de empreitada por preço global, conforme conve-
nio nº 62 .13 .1809/2011/EMG/sEE/Município, pelo prazo de 120 (cento 
e vinte) dias a contar do dia: 23 de Abril de 2014 . Empresa: Construtora 
Extrema Comércio e serviços ltda-ME, CNPJ:11 .144 .130/0001-14 .

2 cm -13 595771 - 1

Editais de Comarcas
 POdEr JudICIÁrIO . JusTIçA FEdErAl dE 1º GrAu . sEçÃO 
JudICIÁrIA dO EsTAdO dE MINAs GErAIs . 18a VArA FEdE-
rAl . 18a VArA . EdITAl dE INTIMAçÃO . COM O PrAZO dE 30 
(TrINTA dIAs) . AlEX FABIANO BrITO MOsQuEIrA . CPF N° 
677 .485 .896-15 . A dra . VÂNIlA CArdOsO ANdrÉ dE MOrAEs, 
Juíza Federal da 18ª Vara, faz saber que por este Juízo tramitam os autos 
da AçÃO MONITÓrIA N° 2001 .38 .00 .013953-8, tendo como autora, 
CAIXA ECONÔMICA FEdErAl, e como ré, ClEusA dE AssIs 
MARCOS, fica INTIMADO o executado ALEX FABIANO BRITO 
MOsQuEIrA, nos termos dos artigos 231, II, 232 e 475 do CPC, para 
cumprimento do julgado da ação proposta com o devido pagamento da 
dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, valor de r$34 .575,75, atualizado até 
16-12-2008, sob pena de multa de 10%, nos moldes do artigo 475-J, do 
CPC . Belo Horizonte/MG, 20 de junho de 2014 . Eu,  . . . . . . . . . . . . . . MÁrCIO 
INÁCIO AssuNçÃO, diretor de secretaria da18a Vara, em substitui-
ção, subscrevo o presente, que vai devidamente assinado pelo MM . Juiz . 
VÂNIlA CArdOsO ANdrÉ dE MOrAEs . Juíza Federal da 18ª Vara .

4 cm -13 595647 - 1
COMArCA dE uBErlÂNdIA, 1ª VArA dE FAZENdA PÚBlICA E 
AuTArQuIAs, AuTOs dE Nº: 702 .073 .915 .630, EdITAl dE INTI-
MAçÃO (CuMPrIMENTO dE sENTENçA), PrAZO dE VAlIdAdE 
dE TrINTA (30) dIAs . O Juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública 
e Autarquias da Comarca de uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ 
sABEr a todos quantos o presente EdITAl virem ou dele conhecimento 
tiverem, que or este juízo e respectiva secretaria processam-se os termos 
e atos da ação de CuMPrIMENTO dE sENTENçA, atuada sob o nº: 
702 .073 .915 .630, movida por CEMIG dIsTrIBuIçÃO s/A em face de 
CONsTruTETO ATErIAIs PArA CONsTruçÃO lTdA e OuTrOs, 
e como o(a-s) EXECuTAdO(A-s) encontra(m)-se em lugar incerto, pelo 
presente Edital, que será afixado no lugar público de costume, na sede do 
Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias, situado na rua Marti-
nésia, 34, Centro e publicado na forma da lei, INTIMA os executado(a-s) 
luIZ AFFONsO BEVIlACQuA (CPF de nº: 262 .941 .926-68) e Jus-
sArA dE FÁTIMA OlIVEIrA CPF de nº: 595 .719 .776-91), para efe-
tuar ao pagamento da quantia de r$ 36 .881,11 (trinta e seis mil oitocentos 
e oitenta e um reais e onze centavos), atualizada em 06/08/2012, ao cre-
dor acima nominado, sob pena de, assim não procedendo, ser acrescida 
MulTA de 10% (dez por cento), sob o montante da condenação, além 
de ser-lhe(s) penhorado(s) tanto(s) bem(ns) quanto(s) baste(m) ao paga-
mento integral do débito, conforme dispõe o artigo 75-J do Código de 
Processo Civil . dAdO E PAssAdO nesta cidade de uberlândia-MG, aos 
16 de julho de 2014. Eu, (a) Alessander Silva de. Paiva, Oficial de Apoio 
Judicial, o digitei. O Dr. João Ecyr Mota Ferreira, Juiz de Direito da 1ª 
Vara da Fazenda Pública e Autarquias, o assina .

6 cm -11 594233 - 1

ordem dos Advogados 
do Brasil

EdITAl dE CONVOCAçÃO
 OAB/MG, em virtude de lei, faz saber que a advogada adiante nome-
ada fica notificada a comparecer à Rua Albita, 260, Bairro Cruzeiro, 
Capital, no dia 18/08/2014 às 14:00 horas, para tratar de assuntos de seu 
interesse .

Andrea Elizabeth de leão rodrigues OAB/MG 95219
Belo Horizonte, 13 de agosto de 2014 .

luis Cláudio da silva Chaves
Presidente da OAB/MG

2 cm -13 595416 - 1
EdITAl PArA IMPuGNAçÃO

A diretoria do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, seção 
Minas Gerais, nos termos do caput do art . 8º, do Provimento n .º 102/2004 
(com alterações de relação introduzidas pelos Provimentos 139/2010, 
141/2010 e 153/2013) do Conselho Federal da OAB, tendo em vista o 
processo seletivo de formação da lista sêxtupla constitucional para pre-
enchimento de uma vaga de desembargador destinada a advogado noEg . 
Tribunal regional do Trabalho da 3ª região, torna pública a redação 
dos pedidos de inscrição deferidos para que terceiros possam apresentar 
impugnação, caso queiram,noprazo de 05 (cinco) dias, contados a partir 
do dia útil seguinte ao da publicação do presente edital, no Minas Gerais .
Pedidosdeferidos, quanto aos(às) seguintes advogados(as):1 .dra . Andréa 
de Campos Vasconcellos– OAB/MG 64.721 – B.Hte./MG; 2.Dra. Daniela 
Muradas Reis– OAB/MG 77.212 - B.Hte./MG; 3.Dr. Guilherme Oliveira 
Cruz– OAB/MG 59.500 - B.Hte./MG; 4.Dr. Humberto Marcial Fon-
seca– OAB/MG 55.867 - B.Hte/MG; 5.Dr. Joel Rezende Júnior– OAB/
MG 50.034 - B. Hte./MG; 6.Dr. Léucio Honório de Almeida Leonardo– 
OAB/MG 50 .263 - B .Hte ./MG e 7 .dra . Paula Oliveira Cantelli- OAB/
MG 70 .195 - B .Hte ./MG .

As impugnações deverão ser encaminhadas ao setor de Protocolo desta 
seccional, no seu horário de funcionamento, de 09:00 às 18:00 horas, de 
2ª-feira à 6ª-feira, à rua Albita, n . 260, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/
MG, CEP: 30 .310-160 . decorrido o prazo para oferecimento de impug-
nações, o(a) candidato(a) será notificado(a) para apresentação de recurso 
ou defesa do(a) advogado(a) impugnado(a), em 05 (cinco) dias, nos ter-
mos do § 1º do art . 8º do Provimento citado . Belo Horizonte, 13 de agosto 
de 2014 .

 luÍs ClÁudIO dA sIlVA CHAVEs,Presidente
7 cm -13 595632 - 1


