
 8 – sexTa-feira, 17 de ouTubro de 2014 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2

2
VW / POLO SEDAN 1.6 (PAS/AUTOMÓVEL) 
alCool/GasolINa - Cor PrETa - aNo 
FaB/ MoDElo 2006/2007 - PlaCa: HMN-
6002 - CHASSI: 9BWJB09N37P011630;

r$ 
12 .000,00

3

 FIAT/UNO MILLE WAY ECON (PAS/
AUTOMÓVEL) ALCOOL/GASOLINA - 
Cor BraNCa - aNo FaB / MoDElo 
2010/2010 - PlaCa: HlF-2469 - CHassI: 
9BD15844AA6416457;

r$ 8 .000,00

4
ForD CarGo 1113 (Car / CaMINHÃo/ C . 
aBErTa) - DIEsEl - Cor BraNCa - aNo 
FaB / MoDElo 1986/1986 - PlaCa: GMM-
0330 - CHASSI: M13GDR02083; 

r$15 .000,00

5

FIaT/uNo MIllE FIrE FlEX (Pas/auTo-
MÓVEL) ALCOOL/GASOLINA - COR 
BraNCa - aNo FaB / MoDElo 2007/2008 
- 4 portas - PlaCa: HMN-7702 - CHassI: 
9BD15822786058508 .

r$7 .000,00

6
 VW/kOMBI ESCOLAR (PAS/MICROONIBUS) 
alCool/GasolINa - Cor BraNCa - aNo 
FaB / MoDElo 2007/2008 - PlaCa: HMN-
7454 - CHassI: 9BWGFo7X78Poo7424 . 

r$8 .000,00

7
 VW/kOMBI ESCOLAR (PAS/MICROONIBUS) 
alCool/GasolINa - Cor BraNCa - aNo 
FaB / MoDElo 2007/2008 - PlaCa: HMN-
7457 - CHassI: 9BWGFo7X78Poo7696 . 

r$7 .000,00

lima Duarte, 15 de outubro de 2014 .

Daiana Elisa de oliveira
Presidente da CPl

11 cm -16 620187 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE MARILAC– EXTraTo DE 
HoMoloGaçÃo E CoNTraTo - Processo licitatório 058/2014 
- Pregão nº 036/2014 . Partes: Prefeitura Municipal de Marilac e ser-
quip-Tratamento de resíduos MG lTDa CNPJ: 05 .266 .324/0003-51 
objeto: Contratação De Empresa Para Coleta, Trasporte, Tratamento 
Por Termodestruição E/ou destinação Final De resíduos De serviço 
De saúde De acordo Com resolução Conama . Data do Contrato: 
18/08/2014. Valor do Contrato: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos 
reais). Vigência: 31/12/2014.

2 cm -16 620074 - 1
PREFEITuRA DE MáRIo CAMPoS- ata de registro de Preços 
016/2014, Processo 013/2014, Pregão Pres. 09/2014, fica sancionada 
a realização de compra de medicamentos sólidos orais por intermé-
dio de Ata de Registro de Preços, cujo Órgão Gerenciador é o CIS-
MEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba, sendo este 
município caracterizado como Órgão Participante. PMMCxPRATI 
DONADUZZI E CIA LTDA.Vlr R$ 415,80. PMMCx MAIS MED. 
LTDA.Vlr R$750,00. PMMCxBIOLAB SANUS FARMA. LTDA. 
Vlr R$2.988,00.PMMCx SOLUMED DISTR. DE MED. E PROD. P/ 
SAUDE-EPP. Vlr R$999,50. Ata de Registro de Preço 038/2014, Pro-
cesso 045/2014, Pregão Pres . 027/2014 . PMMC X PraTI DoNaDu-
ZZI E CIA LTDA. Vlr R$ 738,50.

3 cm -16 620200 - 1
PREFEITuRA DE MARMELÓPoLIS- Extrato de Contrato

 CONTRATADA: HELIA MARIA DA SILVA JUNHO - ME - Pro-
cesso licitatório nº 137/2014 . Pregão Presencial nº 85/2014 Contrato 
nº 138/2014 . objeto: Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de funilaria, pintura e troca de assoalho, com fornecimento de 
materiais, no veículo de placa BTR-7186. Valor: R$ 6.800,00. Vigên-
cia: 16/10/2014 a 31/12/2014 . Marmelópolis, 16 de outubro de 2014 . 
antonio Carlos lacerda ribeiro . Prefeito .

2 cm -16 620131 - 1
PREFEITuRA DE MARMELÓPoLIS- Extrato de Contrato

 CONTRATADA: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SER-
VIÇOS LTDA - Processo Licitatório nº 138/2014. Pregão Presencial 
nº 86/2014 Contrato nº 139/2014 . objeto: aquisição de 01 (um) veí-
culo 0 km para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Valor: R$ 
29.500,00. Vigência: 16/10/2014 a 31/03/2015. Marmelópolis, 16 de 
outubro de 2014 . antonio Carlos lacerda ribeiro . Prefeito .

2 cm -16 620465 - 1
P. M. MARTINHo CAMPoS/MG:o Município torna público o 
Contrato nº 071/2014 firmado com a empresa MONIQUE AVELINO 
DaMaso - ME, no valor global de r$7 .800,00 ( sete mil e oitocentos 
reais) . Francisco ludovico de Medeiros - Prefeito Municipal .

1 cm -16 620414 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE MAToZINHoS

o Município de Matozinhos/MG torna público que o Processo lici-
tatório nº . 79/PMM/2014 Modalidade Concorrência Pública nº . 05/
PMM/2014, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de 
serviços de construção do Centro de referência e assistência social 
(Cras), conforme planilha, projetos e memorial descritivo anexo, 
com abertura marcada para o dia 21/10/2014, está susPENso sINE 
DIE devido ao recurso apresentado pela licitante artecim artefatos de 
Cimento ltda . Ciente as demais empresas do prazo de Contra razão . 
Dr . antonio Divino de souza, Prefeito . Contato (31) 3712-4083 ou (31) 
3712-4512 .

o Município de Matozinhos - MG torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará Processo licitatório n° 102/PMM/2014, 
Pregão Presencial nº 67/PMM/2014 cujo objeto é: registro de preço 
para contratação de empresa para prestação de serviços de montagem 
de palco, para atender a realização dos eventos e comemorações que 
ocorrerão no Município de Matozinhos/MG, nas quantidades conforme 
especificação constante no anexo IV, com abertura para o dia30/10/2014 
às 09:00h . o edital já esta disponível aos interessados através do e-mail 
comprasdiretas@matozinhos .mg .gov .br, e no sitio www .matozinhos .
mg .gov .br . a solicitação deverá conter os dados completos da empresa 
e telefone de contato . Dr . antonio Divino de souza . Prefeito Municipal . 
Contato: (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512 .

6 cm -16 620477 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE MoNTE CARMELo, ErraTa 
N .º 001/2014 Do EDITal DE CoNCurso PÚBlICo . o Município 
de Monte Carmelo, através da Comissão organizadora do Concurso 
Público para provimento de cargos vagos nas classes de seu Quadro de 
Pessoal Permanente (regime Estatutário), no uso de suas atribuições 
legais, torna público a todos os interessados, a rETIFICaçÃo Do 
EDITal DE CoNCurso PÚBlICo N .º 001/2014, de 04 de agosto 
de 2014, publicado na imprensa local e oficial. Para obterem maiores 
informações, a Errata n .º 001/2014, na íntegra,encontra-se à disposi-
ção dos interessados no site www .fespmg .edu .br Monte Carmelo, 18 de 
agosto de 2014 . Fausto reis Nogueira, Prefeito .

3 cm -16 620089 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE MoNTE CARMELo, ErraTa 
N .º 002/2014 Do EDITal DE CoNCurso PÚBlICo . o Município 
de Monte Carmelo, através da Comissão organizadora do Concurso 
Público para provimento de cargos vagos nas classes de seu Quadro de 
Pessoal Permanente (regime Estatutário), no uso de suas atribuições 
legais, torna público a todos os interessados, a rETIFICaçÃo Do 
EDITal DE CoNCurso PÚBlICo N .º 001/2014, de 04 de agosto 
de 2014, publicado na imprensa local e oficial. Para obterem maiores 
informações, a Errata n .º 002/2014, na íntegra,encontra-se à disposi-
ção dos interessados no site www .fespmg .edu .br Monte Carmelo, 02 de 
outubro de 2014 . Fausto reis Nogueira, Prefeito .

3 cm -16 620090 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE MoNTE CARMELo, susPEN-
sÃo Do CoNCurso PÚBlICo – EDITal N .º 001/2014 . a Pre-
feitura Municipal de Monte Carmelo faz saber que o CoNCurso 
PÚBlICo regido pelo Edital n .º 001/2014, está susPENso TEMPo-
rarIaMENTE, na fase em que se encontra para avaliação de ques-
tões técnicas e retificações no Edital. Os candidatos que efetuaram o 
pagamento da taxa de inscrição terão seus direitos preservados e todos 
os valores recolhidos ficarão aplicados em conta do município. Assim 
que for estabelecida a reabertura do Edital n .º 001/2014, com nova data 
para a realização das inscrições, será oportunizada ao candidato a desis-
tência da inscrição já realizada com a devolução dos valores recolhidos, 
de acordo com as normas a serem publicadas . Monte Carmelo, 13 de 
outubro de 2014 . Fausto reis Nogueira, Prefeito .

3 cm -16 620093 - 1

PREFEITuRA DE MoNTES CLARoS – MG - EXTraTo Nº 
0187/2014 – raTIFICaçÃo DE ProCEsso . a Comissão Perma-
nente de Licitação e Julgamento torna público a ratificação referente 
ao Processo nº 0393/2014 – Inexigibilidade de licitação nº 0045/2014 
–objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 
atender ao Programa de merenda escolar da rede publica de educação 
de Montes Claros, oriunda da Chamada Pública nº 006/2014 . Data da 
Ratificação: 10 de outubro de 2014. - Montes Claros (MG), 16 de outu-
bro de 2014 . - Nilma silva antunes - Presidente da Comissão Perma-
nente de licitações e Julgamento

3 cm -16 620257 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE MoNTE SIAo/MG.Cancelamento 
de licitação . PP 065/2014, PrC 225/14, tipo menor preço por item, 
para a aquisição de gêneros alimentícios e carne para a Diretoria de 
Educação e Esportes da Prefeitura do Município de Monte sião/MG, 
fica CANCELADA conforme solicitação pelo Oficio 241/2014 da 
Diretoria de Educação e Esportes . JoÃo Paulo rIBEIro – Prefeito 
Municipal .

2 cm -16 620237 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE MoRADA NoVA DE MINAS.Fica 
adiada a data de julgamento do Pregão Presencial nº 39/14, p/ aquisi-
ção de materiais p/ pavimentação, exceto emulsão, p/ o dia 30/10/14 às 
10h . as demais cláusulas permanecem inalteradas . Cópia edital à av . 
Cel . seb . Pereira Magalhães e Castro, 315, Centro . Informações (37) 
3755-1100 de 8 às 17 . Morada N . Minas, 16/10/14 . Nelson Dias dos 
reis - Pregoeiro .

2 cm -16 620394 - 1
Prefeitura Municipal de Munhoz (MG). aviso de licitação . Encon-
tra-se aberto junto a esta licitação Processo nº . 132/2014, Pregão Pre-
sencial nº . 044/2014, registro de Preços Nº 022/2014, tendo como 
objeto o presente Pregão Presencial Contratação de empresa para o for-
necimento de material de escritório e papelaria, de 1ª linha, em atendi-
mento aos departamentos da prefeitura municipal, conforme detalhado 
no anexo I, parte integrante deste edital . a abertura dos envelopes dar-
se-á no dia 04/11/2014, às 10h . o edital estará à disposição dos inte-
ressados de 2ª a 6ª feira, das 10h às 16h, na Praça José Teodoro sera-
fim, 400, Munhoz (MG) CEP 37620-000. Tel. (35) 3466-1393 – Rafael 
Batista Nicodemos – pregoeiro

3 cm -16 620144 - 1
P M DE NAQuE- Extrato de Contrato INEXIGIBlIDaDE DE lICI-
TaçÃo nº . 006/2014, CrEDENCIaMENTo nº 001/2014 - Contra-
tante: Município de Naque - objeto: Contratação de laboratório para 
prestação de serviços de laboratórios especializados na realização de 
coleta e execução de exames de análises clínicas, constantes na tabela 
sus para atender o Município de Naque/MG - Dotação orçamentária: 
Ficha 233 – 020801 10301 0008 2 .330 339039 - Contratada: laBo-
RATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CAROLINO NEVES LTDA 
- EPP, inscrita no CNPJ nº 38.518.197/0001-28 – Valor Global: R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais); Prazo: 12 meses - Data de Assinatura: 
01/10/2014 . Hélio Pinto de Carvalho - Prefeito Municipal .

P M DE NaQuE - Extrato de Contrato PrEGÃo PrEsENCIal nº . 
027/2014 - Contratante: Município de Naque - objeto: Contratação de 
Psicólogo para atender às demandas do suas (sistema Único de assis-
tência social) - Dotação orçamentária: Ficha 079 – 020401 08244 0004 
2.343 339036 - Contratada: LUDIMILA LADÁRIO BORNAkI, CPF 
n.º 051.637.556-33 – Valor Global: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seis-
centos reais) . Prazo: 12 meses - Data de assinatura: 13/10/2014 . Hélio 
Pinto de Carvalho - Prefeito Municipal .

5 cm -16 620084 - 1
PREFEITuRA DE NAZARENo- torna público leilão n° 003/2014 . 
obj: alienação de resíduos sólidos urbanos recicláveis, abertura: 
03/11/14 às 9h . Edital: www .nazareno .mg .gov .br . João Caetano leite 
- Prefeito .

1 cm -16 620265 - 1
PREFEITuRA DE NAZARENo- torna público TP n° 07/14, obj: 
contratação de empresa especializada para locação, instalação, manu-
tenção de Sistema de CFTV - circuito fechado de TV, Abertura: 
10/11/14 às 14h . Edital: www .nazareno .mg .gov .br . João Caetano leite 
- Prefeito .

1 cm -16 620343 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE NoVA LIMA.PrEGÃo PrE-
SENCIAL - Nº 144/2014. AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de 
Nova lima, torna público, que fará realizar o Pregão Presencial - nº 
144/2014. Objeto: Aquisição de kit Natalino para distribuição aos Ser-
vidores Públicos do Município de Nova lima e de ave Temperada para 
os benificiários do Programa Vida Nova. Data de realização 30/10/2014 
às 14:30 hs . o edital poderá ser retirado no site www .novalima .mg .gov .
br, em Transparência . Nova lima, 16 de outubro de 2014 . Érica alves 
Pereira, Pregoeira .

2 cm -16 620370 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE NoVA LIMA.EDITal 01/2014 – 
Concurso Público para Guarda Municipal, informa que encontra-se dis-
ponível nos sites da prefeitura: novalima .mg .gov .br e da Fumarc:www .
fumarc .com .br, o resultado da Prova de redação . o candidato poderá 
durante o período recursal ter vista da sua redação corrigida na sede 
da Fumarc, situada à av . Francisco sales, n . 540, bairro Floresta, Belo 
Horizonte/MG, CEP: 30 .150-220, das 9h às 12h ou das 13:30 às 17h . 
secretário Municipal de administração - Dr . roberto Marchezini .

2 cm -16 620373 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE NoVA LIMA.PrEGÃo PrE-
SENCIAL Nº 124/2014. AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de 
Nova lima, torna público, que fará realizar o Pregão Presencial nº 
124/2014 . objeto: aQuIsIçÃo DE IoGurTEs para a merenda 
escolar das escolas do Município de Nova lima . Data de realização 
27/10/2014 às 09:00 hs . o edital poderá ser adquirido através do site 
www .novalima .mg .gov .br . Nova lima, 16 de outubro de 2014 . Júlio 
César amorim, Pregoeiro .

2 cm -16 620371 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE NoVA MÓDICA . EXTraTo Da 
aTa DE rEGIsTro DE PrEços . Processo licitatório nº045/2014, 
Pregão nº018/2014. Objeto: Contratação de serviços gráficos. Valor: R$ 
139 .555,00, Prefeitura Municipal de Nova Módica X GrÁFICa Car-
VALHO FORMULÁRIOS LTDA - ME. Homologação, Adjudicação e 
ass . do contrato: 02/09/2014 . CPl-16/10/2014 .

2 cm -16 620085 - 1
o MuNICÍPIo DE NoVA SERRANA-MG, torna público a abertura 
do processo licitatório nº 0166/2014, pregão presencial nº 109/2014 – 
objeto: Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de 
sistemas de refrigeradores e máquinas de lavar, para atender as necessi-
dades das secretarias Municipais de Educação, saúde e administração 
do Município de Nova serrana - MG . Entrega dos envelopes e abertura 
da sessão – dia 10 de novembro de 2014 às 12:30 horas . Mais informa-
ções pelo telefone 37–3226 .9011 . Edital site www .novaserrana .mg .gov .
br . Nova serrana, 17 de outubro de 2014 . adriana Martins Nogueira 
lima – pregoeira .

3 cm -15 620009 - 1
 Município de Nova Serrana:ADITIVO; Dispensa de licitação 
60/2013; Processo: 215/2013; com fundamento no art. 24, inc. x, da 
Lei nº 8.666/93; Locador (a): Renato José Ferreira; Objeto: Prorroga-
ção do prazo por 12 (doze) meses e reajuste pelo IGP-M de 3,54%; 
Valor: R$ 50.544,00; Em 14/10/2014, por Joel Pinto Martins-Prefeito 
Municipal .

2 cm -15 620047 - 1
o MuNICÍPIo DE NoVA SERRANA-MG,torna público deserto 
o processo licitatório nº 111/2014, pregão presencial nº 070/2014 - 
objeto – contratação de empresa para fornecimento de 5 .000 revelações 
fotográficas, tamanho 13x18. Motivo: não houve comparecimento de 
empresas interessadas . Nova serrana, 15 de outubro de 2014 . adriana 
Martins Nogueira lima – Pregoeira .

2 cm -16 620238 - 1
o MuNICÍPIo DE NoVA SERRANA-MG, torna público o resultado 
do processo licitatório nº 150/2014, pregão presencial nº 099/2014 – 
objeto: aquisição de hortifrutigranjeiros a serem adquiridos através de 
registro de preço para o atendimento das escolas municipais de ensino 
fundamental, centros municipais de educação infantil apae, craei, cras e 
scfv, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação 
de desenvolvimento social do município de Nova Serrana-MG. ficou 
ganhadora a empresa novo horizonte distribuidora de frutas e legumes 
ltda cnpj nº . 12 .070 .721/0001-57 venceu os ítens 01,02,03,04,05,06,0
7,08,09,10,11,12,13,14 valor total r$773 .215,00 . Nova serrana 16 de 
outubro de 2014 . adriana Martins Nogueira lima – Pregoeira .

3 cm -16 620296 - 1

o MuNICÍPIo DE NoVA SERRANA-MG,torna pública a homolo-
gação do processo licitatório nº 146/2014, pregão presencial nº 98/2014, 
registro de preço nº 51/2014 . objeto – aquisição de peças para manu-
tenção corretiva e preventiva dos equipamentos odontológicos das 
unidades de saúde bucal e CEo para atender a secretaria Municipal 
de Saúde de Nova Serrana/MG; Ganhadores: Tecmedio – Tecnologia 
Equipamentos e serviços Medico odontologicos ltda - ME, CNPJ 
nº . 09 .156 .791/0001-18 venceu os itens 01, 02, 09, 10,11,16,19,20,23 
valor total r$ 28 .786,00, Medical Eletromedicina ltda - ME CNPJ nº . 
00 .544 .599/0001-24 venceu os itens 24,32 valor total r$ 920,00, Cen-
tral Técnica Equipamentos Médicos e odontológicos Peças e serviços 
ltda - ME CNPJ nº . 41 .684 .846/0001-75 venceu os itens 03,04,07,14,
15,17,22,25,28,29,31,36 valor total r$ 16 .714,00, odontotécnica MC 
ltda CNPJ nº . 05 .488 .496/0001-08 venceu os itens 05,06,08,12,13,1
8,21,26,27,30,33,34,35 valor total r$10 .591,00 . Nova serrana, 16 de 
outubro de 2014 . Joel Pinto Martins – Prefeito Municipal .

4 cm -16 620322 - 1
 MuNICÍPIo DE ouRo FINo - MG . - Processo PrC nº . 352/14 – 
Dispensa de licitação DIsP nº . 40/14 - objeto: contratação de empresa 
para prestação de serviços para internação compulsória de depen-
dente químico para Y.R.S., conforme determinação judicial - Valor: 
r$ 3 .000,00 – Dotação orçamentária: 282 - 020702 082440010 2 .046 
339039 AS.SOC – Contratada: Terapêutica Fazenda Salva Vidas Ltda. 
- ME – Despachos: “...ratifico o presente procedimento, autorizo a con-
tratação como dispensa de licitação, nos moldes do art. 24, inc. IV, da 
lei nº . 8 .666/93, observando-se os quantitativos previstos no procedi-
mento licitatório e o disposto no art. 26, da Lei de Licitações”. Ouro 
Fino, 01/10/2014 – MAURICIO LEMES DE CARVALHO – Prefeito 
Municipal .
 MuNICÍPIo DE ouro FINo - MG . - Processo PrC nº . 294/14 – 
Dispensa de licitação DIsP nº . 39/14 - objeto: contratação de empresa 
para prestação de serviços para internação compulsória de depen-
dente químico para J.R.S., conforme determinação judicial - Valor: 
r$ 6 .000,00 – Dotação orçamentária: 282 - 020702 082440010 2 .046 
339039 AS.SOC – Contratada: Terapêutica Fazenda Salva Vidas Ltda. 
- ME – Despachos: “...ratifico o presente procedimento, autorizo a con-
tratação como dispensa de licitação, nos moldes do art. 24, inc. IV, da 
lei nº . 8 .666/93, observando-se os quantitativos previstos no procedi-
mento licitatório e o disposto no art. 26, da Lei de Licitações”. Ouro 
Fino, 01/10/2014 – MAURICIO LEMES DE CARVALHO – Prefeito 
Municipal .

5 cm -16 620254 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PASSoS- DIsPENsa DE lICI-
TAÇÃO Nº. 022/2014 - Fica ratificada a Dispensa de Licitação cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para execução de ser-
viços de: coleta manual e mecanizada, transporte e descarga dos resí-
duos sólidos domiciliares, comerciais e industriais com características 
domiciliares, gerados no município de Passos; instalação, manutenção 
e higienização de contêineres para execução de coleta, pelo período de 
180 (cento e oitenta) dias ou até conclusão de processo licitatório . Dis-
pensa de Licitação baseada no art. 24, inciso IV c/c art. 26, ambos da 
lei Federal nº . 8 .666/93 e demais alterações . Passos/MG, 16 de outubro 
de 2014. Ataíde Vilela – Prefeito Municipal de Passos/MG.

3 cm -16 620453 - 1
o Município de Piedade dos Gerais– Torna público que fará realizar 
licitação na modalidade de Tomada de Preços conforme Edital de TP 
06/2014 nos termos da lei 8 .666/93, objeto: obra de reformas urba-
nísticas na Avenida Nosso Senhor do Bonfim e Rua Presidente Var-
gas, Município de Piedade dos Gerais . recurso:Contrato de repasse nº 
0300 .731-84/2009 Ministério do Turismo/Caixa . Entrega dos Envelo-
pes 04/11/2014 às 09 horas. Valor estimado R$ 6.959,63. Visita Técnica 
23, 24, 27 e 28/10/14 . Edital Disponível no site: www .piedadedosge-
rais .mg .gov .br . Geraldo Magela de santana – Prefeito em Exercício . 
Piedade dos Gerais, 16/10/2014 .

3 cm -16 620114 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE PIRAJuBA/MG.ToMaDa DE 
PrEços 008/2014 . Torna público nos termos da lei 8666/93 e lei 
10520 e suas alterações que fará realizar através da Comissão Perma-
nente de licitações a Tomada de Preços 008/2014 - Contratação de 
Empresa de Construção Civil para Construção de Paisagismo e Pista 
de Skate na Avenida Vespaziano Alves de Souza e Banheiros no Par-
que de Exposição Geraldo alves de Brito, Conforme Memorial Técnico 
Descritivo, Cronograma Físico Financeiro e Planilha orçamentária . a 
abertura dos envelopes ocorrerá no dia 06/11/2014 as 09h . Quaisquer 
informações poderão ser obtidas pelo email compraspirajuba2013@
hotmail .com . Pirajuba-MG, 17 de outubro de 2014 . Diogo Quintiliano 
de oliveira - Presidente da CPl .

3 cm -16 620459 - 1
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE PIRANGuÇu/MGtorna público 
que se encontra em aberto o Processo licitatório n° 071/2014, Pregão 
Presencial n° 027/2014, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
prestação de serviços de Oficinas de Danças para o CRAS. Abertura 
será no dia 29/10/2014 as 13:30 horas . o Edital encontra-se disponí-
vel no rol de entrada da Prefeitura e através do site: www .pirangucu .
mg .gov .br . Dúvidas pelo telefone (35) 3643-1222, das 08:00 as 16:00 
horas de segunda a sexta .

2 cm -16 620278 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PIRANGuÇu/MG– ProCEsso 
SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 01/2014 – A Prefeitura Muni-
cipal de Piranguçu faz saber que realizará através da empresa Tendên-
cia Assessoria e Consultoria Ltda, Processo Seletivo Simplificado de 
provas para provimento do cargo de aGENTE CoMuNITÁrIo DE 
SAÚDE. As inscrições ficarão abertas no período de 27/10/2014 a 
07/11/2014, no site: www.tendenciaconcursos.com.br, onde estará afi-
xado o Edital e onde maiores informações poderão ser obtidas . Piran-
guçu, 16 de outubro de 2014 – alexandre augusto ramos – Prefeito 
Municipal .

3 cm -16 620282 - 1
 Prefeitura Municipal de Pompéu/MG- Processo licitatório nº 
120/2014, Pregão Presencial 081/2014 - AVISO DE LICITAÇÃO - O 
Município de Pompéu torna público que fará realizar-se Processo lici-
tatório nº 120/2014, Pregão Presencial 081/2014 . objeto:registro de 
Preços para compra de cabine e carroceria para veículos .Tipo:“MENor 
PREÇO”; Critério de Julgamento“Menor Preço por Lote”.Data da 
abertura:03/11/2014 às 09:00h . Informações: Telefone: (37) 3523 
1000, ramal 209. O edital poderá ser obtido na Praça Governador Vala-
dares, 12, Centro, Pompéu/MG, de 11:30 às 17:00hs, ou pelo e-mail 
licitacao@pompeu .mg .gov .br  .

3 cm -16 620077 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoNTE NoVA - MG  . Extrato de 
Contrato . PrC 262/2014 – Pregão 112/2014 a Prefeitura Municipal 
de Ponte Nova - MG torna público para o conhecimento de quantos 
possam interessar que está publicando extrato de contrato, conforme 
a seguir:
Processo Nº 262/2014 - Pregão Nº 112/2014 - objeto: serviço de Desin-
setização e Desratização para atender a diversos Prédios e Escolas . .
Contratado: Leonardo Macedo Campos Silva 09336740660-MEI ; 
CNPJ:18.727.324/0001-91; Valor R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos 
reais) . Ponte Nova, 16 de outubro de 2014 . Publique-se . Paulo augusto 
Malta Moreira (Prefeito Municipal) .

3 cm -16 620385 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE PoNTE NoVA - MG . aviso de 
licitação .PrC 276/2014 Pregão nº122/2014 e PrC 297/2014 Pregão 
136/2014- a Prefeitura Municipal de Ponte Nova - MG torna público 
para o conhecimento de quantos possam interessar que estará reali-
zando a licitação, sob a modalidade Pregão, na forma presencial, con-
forme a seguir:
ProCEsso 276/14 – Pregão Nº 122/14 – Data:04/11/2014, Início 
da sessão: 14:30h,objeto:Contratação de serviços de Manutenção de 
Equipamentos .Pregoeiro:luis Fernando Martins Ferreira .
ProCEsso 297/14 – Pregão Nº 136/14 – Data:05/11/2014, Início da 
Sessão: 13:30h,Objeto:Contratação de Serviços Gráficos.Pregoeiro: 
luis Fernando Martins Ferreira .
Informações gerais e obtenção dos Editais pelo telefone: [31] 3819-
5454, ramais 207, no horário de 12h00 às 18h00 . obtenção da integra 
dos Editais à avenida Caetano Marinho, 306 - Centro, Ponte Nova - 
MG, CEP 35 .430-001 ou no endereço www .pontenova .mg .gov .br .

4 cm -16 620427 - 1
o Prefeito Municipal de Rio Acima/MG, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento no art. 24, Inciso IV, da Lei Federal 8666/93, 
e ainda com base no Parecer Jurídico Municipal, raTIFICa a DIs-
PENsa DE lICITaçÃo, para contratação em caráter emergencial de 
um caminhão pipa para água potável com capacidade de 10 mil litros, 
acoplada com canhão d’água e sistema de umectação de vias, pelo perí-
odo de 45 dias, no valor global deR$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) 
 . rio acima, 16 de outubro de 2014 . antonio Cesar Pires de Miranda 
Junior - Prefeito Municipal

2 cm -16 620382 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo PIRACICABA/MG. Pro-
cesso licitatório nº 046/2014 . Tomada de Preços nº 009/2014 .Tipo: 
Empreitada Global . Critério de Julgamento: Menor Preço Global . 
objeto: Contratação de serviços de engenharia, reforma da Escola 
Municipal Córrego são Miguel . Entrega das Propostas: Dia 03/11/2014, 
até às 09:00 horas, à Praça Coronel Durval de Barros, 52 - Centro - rio 
Piracicaba-MG, Cep . 35 .940-000 . Comissão P . licitação .

2 cm -16 620509 - 1
PREF. DE SABARáEsClarECIMENTo CoNCorrÊNCIa 
005/2013 . a secretaria de administração torna público o esclareci-
mento sobre a Concorrência 005/2013, desconsiderando a publicação 
relativo à data de 14/10/2014, a qual alterava a data para a abertura 
das propostas para o dia 09/12/14 . Portanto, mantém-se a data anterior-
mente publicada para a abertura das propostas, qual seja: dia 20/10/14, 
considerando a publicação de retificação disponibilizada no “Minas 
Gerais” dia 16/10/2014, reforçando a data publicada anteriormente. 
sabará, 16 de outubro de 2014 . (a) Maristani Fantini de oliveira silva 
- secretária Municipal de administração .

3 cm -16 620088 - 1
Prefeitura Municipal de Santa Juliana– Tomada de Preços 005/2014 
– aviso de Prorrogação - a Prefeitura Municipal de santa Juliana torna 
público que foi redesignada para as 14h00min do dia 04 de novembro 
de 2014, em sua sede na rua Professor orestes, nº 314, Centro, a data 
de abertura da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2014, 
tipo menor preço, em regime de empreitada por preço global, objeti-
vando a contratação de empresa destinada à execução de obras de 
pavimentação asfáltica em CBUQ, meio-fio, sarjeta, calçada, rampas 
de acessibilidade, sinalização horizontal e vertical, conforme Contrato 
1007652-50/2013 celebrado entre o Ministério das Cidades e o municí-
pio de santa Juliana, com interveniência da Caixa Econômica Federal . 
Visita técnica: a data foi redesignada para o dia 24/10/2014, no horário 
de 13h00min as 15h00min . o Edital completo poderá ser obtido na 
sede da Prefeitura Municipal de santa Juliana, no endereço descrito 
acima, ou através do e-mail licitacao@santajuliana .mg .gov .br . Pregão 
Presencial 061/2014 – aviso de licitação - a Prefeitura Municipal de 
santa Juliana torna público que fará realizar às 13h30min do dia 30 de 
outubro de 2014, em sua sede na rua Professor orestes, nº 314, Cen-
tro, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 061/2014, tipo menor 
preço por item, cujo objetivo é o registro de Preços para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos e máquinas 
da Frota Municipal, conforme especificações constantes no edital. O 
Edital completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura Municipal de 
santa Juliana, no endereço descrito acima, ou através do e-mail lici-
tacao@santajuliana .mg .gov .br . Pregão Presencial 062/2014 – aviso de 
licitação - a Prefeitura Municipal de santa Juliana torna público que 
fará realizar às 13h30min do dia 03 de novembro de 2014, em sua sede 
na rua Professor orestes, nº 314, Centro, licitação na modalidade Pre-
gão Presencial nº 062/2014, tipo menor preço por item, objetivando a 
contratação de pessoa jurídica para fornecimento de patrulha mecani-
zada, conforme especificações constantes no edital, em atendimento ao 
Contrato 1006 .561-19/2013 celebrado entre a união Federal, por inter-
médio do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento, repre-
sentado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de santa Juliana . 
o Edital completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura Municipal 
de santa Juliana, no endereço descrito acima, ou através do e-mail lici-
tacao@santajuliana .mg .gov .br . Pregão 059/2014/ registro de Preços 
022/2014 – adesão à ata de registro de Preços do Pregão Eletrônico 
063/2013/FNDE - Publicação Extrato Contrato - objeto: aquisição 
de um ônibus rural escolar para transporte de estudantes da educação 
básica do município de santa Juliana – Contratada: Marcopolo sa – 
Valor: R$211.500,00 - Vigência: 06/10/2014 a 31/12/2014.

9 cm -16 620152 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTA LuZIA– DIsPENsa Nº 
012/2014 – o secretário Municipal de administração e Gestão de Pes-
soas, Valdivino Soares Ferreira ratifica a DISPENSA Nº 012/2014 - 
oBJETo: aquisição de elevador monta carga .

1 cm -16 620431 - 1

MuNICÍPIo DE SANTo ANTÔNIo Do MoNTE. ToMaDa DE 
PrEços Nº 11/2014 . aviso de licitação : o Município comunica que 
irá realizar procedimento licitatório, modalidade ToMaDa DE PrE-
ços Nº 11/2014, tipo Menor Preço – Global referente à contratação de 
empresa para proceder a execução de obras de urbanização na unidade 
Pronto atendimento do Município, atendendo a solicitação da secre-
taria Municipal de saúde . Entrega dos envelopes: até 03/11/2014 às 
13:00min . Presidente CPl
o Município comunica que irá realizar procedimento licitatório, Moda-
lidade PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 109/2014, tipo Menor Preço Item 
referente à aquisição de equipamentos médico hospitalar para o Centro 
Integrado Viva Vida e Hiperdia de Santo Antônio do Monte, conforme 
termo de Convênio 1834/2012 entre o EMG/sEs/sus-MG/FEs e o 
Município . Entrega dos envelopes: até 04/11/2014, às 13:00min .
Informações/Edital: www.samonte.mg.gov.br ou Praça Getúlio Var-
gas, 12 – Centro em santo antônio do Monte – MG – Telefax (37) 
3281 .7328 Horário: 12:00 as 18:00 horas . santo antônio do Monte, 15 
de outubro de 2014 . Pregoeiro .

4 cm -16 620505 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo FRANCISCo/MG– Pregão 
Presencial nº 049/2014 . oBJETo: Contratação dos serviços para Ela-
boração de Programa de Gestão de riscos e segurança de Barragens, 
Conforme lei 12 .334 de 20/09/2010 – Política Nacional de segurança 
de Barragens, para adequação a av . Presidente Dutra (orla do rio 
são Francisco) nesta cidade, por solicitação da secretaria Municipal 
de obras e Transportes . Credenciamento: 03/11/2014: de 08:00 hs às 
08:30 hs . Início da sessão: 09:00hs . luiz rocha Neto . Prefeito Muni-
cipal . Informações e Esclarecimentos: (38) 3631-1617 ou (38) 3631-
2264 . Edital: www .prefeituradesaofrancisco .mg .gov .br .

3 cm -16 620096 - 1

 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo– Processo lici-
tatório N .º 248/2014 – Tomada de Preços N .º 15/2014 – Contratação de 
empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva de equi-
pamentos médico hospitalares, com fornecimento de peças novas de 
reposição, atendendo a secretaria Municipal de saúde do município de 
são Gonçalo do rio abaixo/MG . a CPl informa que em 15/10/2014, 
às 9:00 horas foi realizada a ata de reunião Extraordinária – Proposta 
Financeira, no qual o licitante GTo Grupo Técnico em odontologia 
ltda-ME foi considerado vencedor do loTE 03 e a empresa 4TECH 
Manutenção laboratorial refrigeração e Hospitalar ltda-ME foi con-
siderada vencedor dos loTEs 02,04,05 e 06 . são Gonçalo do rio 
abaixo/MG, 15 de outubro de 2014 .

PrEFEITura MuNICIPal DE sÃo GoNçalo Do rIo aBaIXo/
MG - Termo de Contrato n° 398/14 - recuperação de contenções na 
avenida Central e no largo da rua Januária, no Centro, no municí-
pio de são Gonçalo do rio abaixo/MG . Partes: PMsGra e Engeita 
Engenharia Ltda. Vigência – 06/10/2014 a 04/01/2015 – Valor: R$ 
147 .075,17 .
 PrEFEITura MuNICIPal DE sÃo GoNçalo Do rIo aBaIXo/
MG – 1º aditivo ao contrato 045/14 . Partes: PMsGra e Elitte Enge-
nharia ltda . Prazo: 90 dias .

5 cm -16 620081 - 1

 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo GoNÇALo Do RIo 
ABAIXo/MG– Processo licitatório Nº 264/2014 – Tomada de Preços 
018/2014 - a Comissão Permanente de licitação com base no pare-
cer da Procuradoria Jurídica em 01/10/2014, resolve manter a decisão 
que DECLAROU VENCEDOR o licitante Felipe Gustavo Hoehne – 
ME, referente ao Processo licitatório Nº 264/2014 – Tomada de Pre-
ços 018/2014 – Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviço de confecção de material promocional institucional( . . .), 
conforme ata de reunião da Comissão Permanente de licitação em 
13/10/2014 . são Gonçalo do rio abaixo, 13 de outubro de 2014 .
 PrEFEITura MuNICIPal DE sÃo GoNçalo Do rIo aBaIXo/
MG – referente à Concorrência Pública Nº 010/14 – Execução de obras 
civis, no município de são Gonçalo do rio abaixo /MG, sendo: lote 
01 – Fundação, contenção e estrutura pré-fabricada de concreto do Cen-
tro Administrativo; Lote 02 – Fundação, contenção e estrutura pré-fa-
bricada de concreto da Escola de Tempo Integral do Recreio; Lote 03 
– Fundação e estrutura pré-fabricada de concreto da Escola de Tempo 
Integral de Pacas, a CPl torna público e para conhecimento dos inte-
ressados, que após transcurso do prazo para recurso referente ao jul-
gamento dos Envelopes Nº 01 – Documentos de Habilitação, decide 
marcar a data de 17/10/14 às 09:00 horas, para a abertura dos Envelopes 
de Nº 02 – Proposta de Preços dos licitantes considerados Habilitados . 
s .G .r .a ., 16 de outubro de 2014 .

5 cm -16 620106 - 1
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