
 6 – sábado, 21 de março de 2015 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
recebidos até as 09:40 hrs, a abertura dos envelopes Proposta e Habili-
tação ocorrerá no dia 09/04/15 as 09:40 hrs . na sala da Comissão Per-
manente de licitação, o Edital 016/2015 encontra-se à disposição, na 
integra, aos interessados, na sede da Prefeitura municipal . A presente 
licitação será processada e julgada em conformidade com a lei Federal 
nº 10 .520/02 e 8 .666/93 . Aimorés/mG, 20 de março de 2015 . Alaerte 
da silva, Prefeito municipal .

3 cm -20 676200 - 1
 Prefeitura Municipal de Almenara – MG, Extrato de Ata de registro 
de Preços, Pregão Presencial nº 003/2015, contratação de fornecedor 
para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, registro nº 
09//2015, Lany Moveis e Eletro LTDA – ME, R$ 53.154,50.
 Prefeitura Municipal de Almenara – MG, Extrato de Ata de Registro 
de Preços, Pregão Presencial nº 006/2015, contratação de fornecedor 
para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene 
pessoal, descartáveis, gás e utensílios de cozinha, registro nº 014/2015, 
Comercial mauristela lTdA - mE, r$ 128 .000,00 .
 P.M DE ALMENARA – Primeiro Termo Aditivo – Ref. a ata de regis-
tro de preço n° 022/2014 - PP 011/2014 - Byalnet Informatica lTdA 
– EPP. Rejuste de preço de 5% no item 01. Objeto: aquisição de equipa-
mentos e materiais permanentes .

3 cm -18 675121 - 1

MuNICIPIo DE ARAPuá - MGTorna publico o extrato de homo-
logação /adjudicação - Processo licitatório 002/15, Tomada de Preço 
001/15 . Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços 
de 5 .455,8 m² de pavimentação asfáltica em CBuQ, 1 .088,25m² de 
passeio em concreto e 743m de sarjeta na rua Vereador Círio Pio/ 
rua José macedo do Amaral/rua João Batista Boaventura/rua Abizai 
Justiniano ribeiro/rua Expedicionário moura Neto/rua miguel Gon-
çalves de Oliveira e rua Francisco José Fernandes no município de 

Arapuá-mG conforme repasse 804145/2014/mcidades/Caixa a favor 
da Empresa Paesan Pavimentação Engenharia e saneamento ltda no 
valor total de 254 .210,28 (duzentos e cinqüenta e quatro mil duzentos 
e dez reais e vinte oito centavos . Arapuá, 19 de março de 2015,Vilson 
Gontijo de Oliveira, Prefeito municipal .

muNICÍPIO dE ArAPuÁ - mG Torna público extrato do contrato 
n° 008/2015 do processo licitatório nº 002/15, modalidade Tomada 
de Preços nº 001/15, objeto: Contratação de Empresa para execu-
ção de serviços de 5 .455,8 m² de pavimentação asfáltica em CBuQ, 
1 .088,25m² de calçadas em concreto e 743m de sarjeta, na rua Verea-
dor Círio Pio/ rua José macedo do Amaral/rua João Batista Boaven-
tura/rua Abizai Justiniano ribeiro/rua Expedicionário moura Neto/
rua miguel Gonçalves de Oliveira e rua Francisco José Fernandes no 
município de Arapuá-mG Conforme repasse 804145/2014/mCidades/
Caixa e município de Arapuá . Empresa contratada: Paesan Pavimen-
tação Engenharia e saneamento ltda, no valor total de 254 .210,28 
(duzentos e cinqüenta e quatro mil e duzentos e dez reais e vinte e oito 
centavos) . Arapuá, 19 de março de 2015, Vilson Gontijo de Oliveira, 
Prefeito municipal .

6 cm -20 676086 - 1
PREFEITuRA DE AREADo– Aviso de Licitação Pregão00040/2015 
- Tipo: Permanente – Regime: MENOR PREÇO UNITÁRIO – Objeto: 
Aquisição de computadores através do convênio com a secretaria de 
estado de educação para as unidades de ensino. DATA: 06/04/2015– 
sEGuNdA-FEIrA, abertura prevista para 13:00 Hs . mais informa-
ções e Edital completo junto à Prefeitura municipal de Areado, à Praça 
Henrique Vieira, 25 - Centro, pelo telefone (35) 3293-1333-ramal 227, 
pelo e-mail: compras@areado .mg .gov .brou pelo site www .areado .
mg .gov .br .

2 cm -20 676193 - 1

PREFEITuRA Do MuNICÍPIo DE BoRDA DA MATA – MG-
CONCursO PÚBlICO Nº002/2014 - A Prefeitura do municípiode 
Borda da mata, Estado de minas Gerais, torna Público o Edital de 
Reclassificação do Concurso Público nº 002/2014, realizado no dia 
01 de fevereiro de 2015. O texto completo do Edital de Reclassifica-
ção encontra – se afixado no quadro de avisos da Prefeitura do Muni-
cípio deBorda da mata/mG e nos siteswww .bordadamata .mg .gov .
brewww .consesp .com .br .rEGIsTrE-sE . PuBlIQuE-sE E Cum-
PRA-SE.Borda da Mata – MG, 19 de março de 2015.Edmundo Silva 
Junior- Prefeito .
PREFEITuRA Do MuNICÍPIo DE BoRDA DA MATA – MG-
CONCursO PÚBlICO Nº002/2014 - A Prefeitura do municípiode 
Borda da mata, Estado de minas Gerais, torna Público o Edital de 
resultado da Prova Escrita e Prova Prática do Concurso Público nº 
002/2014, realizados nos dias 01/02 (prova escrita) e 08/03 (prova prá-
tica) de 2015 e abre prazo de recurso referente ao resultado conforme 
item 13 do Edital de Concurso Público 002/2014 . O texto completo do 
Edital de Resultado encontra – se afixado no quadro de avisos da Prefei-
tura do município deBorda da mata/mG e nos siteswww .bordadamata .
mg .gov .brewww .consesp .com .br .rEGIsTrE-sE . PuBlIQuE-sE E 
CUMPRA-SE. Borda da Mata – MG, 19 de março de 2015. Edmundo 
silva Junior - Prefeito .

7 cm -20 676194 - 1
 Prefeitura Municipal de Brazópolis/MG: Extrato de Contrato nº 
011/15, referente ao Processo 023/2015, Dispensa 009/2015 – André 
luiz machado 04226310608 - CNPJ nº 11 .676 .388/0001-61 . OBJETO: 
Contratação de Empresa especializada em serviços de borracharia, 
montagem e conserto de pneus para manutenção da frota municipal- 
valor total estimado de r$ 7 .825,00 (sete mil e oitocentos e vinte e 
cinco reais) a ser pago de acordo com a realização dos serviços – A 
vigência do presente contrato será contada a partir da data de sua 
assinatura (19/03/2015) até 31 de dezembro do ano corrente (2015) . 
Brazópolis/mG, 20/03/2015 . João mauro Bernardo - Chefe do Poder 
Executivo .

3 cm -20 675989 - 1
 Município de Brazópolis/MG– Extrato de Ratificação de Dispensa 
de Licitação – Processo nº 022/2015, Dispensa nº 008/2015 – Nos 
termos do artigo 26, caput, ratifico a Dispensa de licitação recomen-
dada pela Comissão Permanente de licitação designada pela Portaria 
nº 001/2015, com base no Artigo 24, Inciso II, da lei 8 .666/93, para 
Contratação de empresa especializada para levantamento sobre deman-
das da população local e avaliação dos principais serviços públicos e 
privados prestados no município como: saúde, educação, segurança 
publica, limpeza urbana, lazer e concessionárias de água e energia, 
em face da Empresa mulTIdAdOs COmuNICAçÃO lTdA-mE, 
inscrita no CNPJ nº 06.154.093/0001-95. Isto posto, fica a referida 
Empresa, apta a contratar com a Administração municipal pelo valor 
total de r$ 7 .936,00 (sete mil novecentos e trinta e seis reais) a ser 
pago em uma única parcela após a realização dos serviços . Brazópolis/
MG, 20/03/2015. João Mauro Bernardo – Prefeito Municipal.

4 cm -20 676004 - 1
Prefeitura Municipal de Bueno Brandão – MG . Aviso de licitação . 
Encontra-se aberta junto a esta Prefeitura a Concorrência Pública nº . 
02/2015, PrC nº 023/2015, do tipo menor preço por empreitada global, 
para a execução de Obra Pública de reforma do Casarão Villa rama-
lho, com a preservação e recuperação de suas características originais, 
compreendendo materiais e mão de obra, para atender ao departa-
mento municipal de Cultura . A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 
28/04/2015, às 14h . O instrumento convocatório em inteiro teor estará 
à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 9h às 16h, na rua 
Afonso Pena, nº 225, Centro, Bueno Brandão – MG, CEP 37578-000. 
Tel . (35) 3463-1377 e no site www .buenobrandao .mg .gov .br . danilo 
Amâncio Alberto Costa – Prefeito Municipal.

3 cm -20 676400 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BuRITIS-MG– AVISO DE LICI-
TAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 – O Município de 
Buritis, através da Pregoeira titular, comunica aos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade pregão presencial, para contratação de 
empresa e ou pessoa física para prestação de serviços diversos, con-
forme solicitação das secretarias da Administração municipal, com 
abertura prevista para o dia 08/04/2015, a partir das 09h00min . maiores 
inf . (38)3662-3437 . Buritis-mG, 20 de março de 2015 .aa . Terezinha 
Prisco damasceno . Pregoeira Titular .

2 cm -20 676003 - 1
Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata/MG– Extrato de Con-
trato - Processo Licitatório 006/2015 – Pregão Presencial nº 006/2015. 
Objeto: Contratação de empresa para divulgação e publicidade de maté-
rias de interesse do município em veiculo de comunicação impresso 
(jornal), com circulação regional e tiragem de no mínimo 500 exem-
plares por edição, com edições mensais . Contratado: Agência Águia 
Marketing e Pesquisa Ltda. - ME – CNPJ: 10.310.754/0001-00 - Valor 
de: R$17.940,00 (dezessete mil novecentos e quarenta mil) anual – 
data da Assinatura 06/03/2015 - Vigência: 31/12/2015 - múrcio José 
Silva – Prefeito Municipal.

3 cm -20 676222 - 1
Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata/MG– Extrato de Con-
trato - Processo Licitatório 008/2015 – Pregão Presencial nº 008/2015. 
Objeto: contratação de empresa para fornecimento parcelado de com-
bustível automotivo sendo gasolina, óleo diesel, óleo diesel s10 e eta-
nol para abastecimento da frota municipal, visando atender as secre-
tarias, departamentos e Órgãos da Prefeitura municipal . Contratado: 
OlIVEIrA & PONTEs dErIVAdOs dE PETrÓlEO lTdA - 
EPP – CNPJ: 07.470.828/0001-52 - valor de: R$256.300,00 (duzen-
tos e cinquenta e seis mil e trezentos reais), Posto Fortuna CNPJ: 
00 .355 .508/0001-02 valor r$52 .200,00 (cinquenta e dois mil e duzen-
tos reais) – Data da Assinatura 28/01/2015 - Vigência: 31/12/2015 - 
Múrcio José Silva – Prefeito Municipal.

3 cm -20 676225 - 1
Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata/MG– Extrato de Con-
trato - Processo Licitatório 007/2015 – Pregão Presencial nº 007/2015. 
Objeto: a aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados ao 
Programa de merenda Escolar, em atendimento a secretaria munici-
pal de Educação. Contratados: Mercearia da Margarida Ltda. - ME – 
CNPJ:71 .389 .811/0001-74 - Valor de: r$88 .441,22 (oitenta e oito mil 
quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) - HlE dis-
tribuidora Ltda; CNPJ: 12.556.503/0001-27 – Valor: R$1.210,00 (hum 
mil duzentos e dez reais) – Alexandre Henrique Machado Chamone 
Comércio EPP – CNPJ: 15.407.876/0001-24, Valor R$21.207,60 (vinte 
e um mil duzentos e sete reais e sessenta centavos) - Comercial Con-
fins Varejo e Distribuição LTDA, CNPJ:14.569.854/0001-06, Valor 
r$6 .650,50 (seis mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centa-
vos) - Norte de minas Comercio e representações Eirelle- mE, CNPJ: 
02 .927 .029/0001-49, Valor r$23 .536,80 (vinte e três mil quinhentos e 
trinta e seis reais e oitenta centavos) data da Assinatura 24/02/2015 - 
Vigência: 31/12/2015 - Múrcio José Silva – Prefeito Municipal.

4 cm -20 676221 - 1
Prefeitura Municipal de Camanducaia-MG

Retificação de Aviso de Publicação: Prc. 041/15 (registro de Preços) 
- Mod: Pregão Presencial – nº 025/15 – Tipo: Menor Preço por Item - 
Objeto: Eventual e Futura Aquisição de Pneus Novos, Câmaras de Ar 
e afins. Fica alterada a data Entrega dos Envelopes de Habilitação e 
Abertura para o dia 06/04/15 ás 09h00 . Obs .: Informações e retirada da 
íntegra do Edital na Prefeitura” horário comercial no setor de licitações 
ou no site: licitacao3@camanducaia .mg .gov .br

2 cm -20 676356 - 1
o MuNICÍPIIo DE CAMPANARIotorna publico Resultado final do 
PP 009/2015 – Objeto: Aquisição de Aparelhos para Montagem de Aca-
demia ao Ar livre . Empresa vencedora: AmI EQuIPAmENTOs dE 
GINÁSTICA E PLAYGROUND LTDA – CNPJ 11.993.484/0001-33; 
lote 01, valor r$ 25 .000,00 . data: 16/03/2015 . Cirilo José da silveira 
Costa – Prefeito Municipal.
O muNICÍPIO dE CAmPANArIO torna público, ErrATA: Processo 
002/2015 – PP 001/2015, onde se lê “Extrato de Ata de Registro de 
Preço 010/2015, ler-se-á Extrato de CONTrATO Nº 002 .01/2015 . data 
23/01/2015. Cirilo José da Silveira Costa – Prefeito Municipal.

3 cm -19 675664 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CANáPoLIS/MG– EXTRATO 
CONTrATuAl dO 2° TErmO AdITIVO dO CONTrATO AdmI-
NISTRATIVO 094/2014 – Tomada de Preços 004/2014 – Fundamen-
tação legal: O Termo de Aditivo encontra respaldo legal na lei n .º 
8 .666/93, art . 57, § 1º, inc . II . Vigência de 01/01/2015 à 30/05/2015 . 
Canápolis/MG, 30 de dezembro de 2014. Diógenes Roberto Borges – 
Prefeito municipal .

PREFEITuRA MuNICIPAL DE CANáPoLIS/MG– EXTRATO 
FINAL DO LEILÃO 001/2015 – Objeto: Alienação de bens imóveis 
de propriedade do município de Canápolis, conforme lei munici-
pal n .º 2 .518/2014, constituído de: 01 (um) Imóvel cuja área total é 
de 350,87m², localizada na rua Crizante Boaventura, do lote 159o 
smarca de Can 02 registro Geral do CrI, Quadra 16-C, matrícula 
9 .715, lavrada no livro 02 registro Geral do CrI da Comarca de Caná-
polis, arrematado pelo sr . Osvaldo Freitas Brito, no valor total de r$ 
30 .100,00 . Canápolis, 11 de março de 2015 . diógenes roberto Borges 
- Prefeito municipal .

4 cm -20 676098 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CANáPoLIS/MG – EXTrATO 
CONTRATUAL – INEXIGIBILIDADE 001/2015–Objeto: Contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviço de publicações 
de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adju-
dicações de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade de licita-
ções e outros atos exigidos por lei no Diário Oficial de Minas Gerais, 
para uma maior transparência na utilização dos recursos de convênios 
estaduais . Empresa contratada: ImPrENsA OFICIAl dO EsTAdO 
dE mINAs GErAIs, com valor total de r$ 22 .147,50 - Prazo de 
Vigência: 05/01/2015 à 31/12/2015 .

3 cm -20 676105 - 1
Prefeito Municipal de Capim Branco/MG-suspensão Concorrência 
nº 01/2015, romar Gonçalves ribeiro, torna pública decisão de sus-
pensão do Processo licitatório nº 17/2015, modalidade Concorrência 
nº 01/2015, objeto contratação de empresa especializada para realizar 
pavimentação asfáltica com CBUQ, colocação de meio fio e sarjeta 
conjugados de concreto, construção de passeio e sinalização horizon-
tal e vertical em diversas ruas no município de Capim Branco/mG, 
conforme projeto básico, parte integrante deste Edital . A suspensão 
decorre da necessidade de correção de itens da planilha de custos . 
depois de realizadas as correções, o Edital será novamente publicado, 
na forma do art . 21, § 4º, da lei nº 8 .666/93 . Capim Branco, 20 de 
março de 2015 .

3 cm -20 676176 - 1
 Município De Carandaí/MG– Processo De Licitação Nº 033/2015 
– Modalidade Tomada De Preço Nº 002/2015. Publicação De Edital 
– O Município de Carandaí – MG, no uso de suas atribuições legais 
e com fulcro na lei Federal nº 8 .666/93, com suas alterações poste-
riores, torna público que no dia 07/04/2015, às 10h00min estará rece-
bendo as empresas interessadas em participar do Processo de licitação 
nº 033/2015, na modalidade Tomada de Preços nº 002/2015, que tem 
como objeto a aquisição de utensílios, em especial, de cozinha para 
as escolas municipais, para o preparo e armazenamento de lanches e 
merenda escolar em atendimento ao cardápio escolar . As Empresas 
poderão efetuar cadastro até 03 dias antes da data acima mencionada, 
na sede da Prefeitura municipal . CArANdAÍ . Presidente da Comis-
são Permanente de licitação, Alex sandro simões da Cunha .

3 cm -20 676186 - 1
o MuNICIPIo DE CARATINGA –Torna Público Extrato do Adi-
tivo 06 do Contrato nº. 004/2012 - Processo nº 1722/2011 – Tomada 
de Preços Nº. 005/2011 – Objeto: a continuação da construção de 
Escola Pública de Educação Infantil PrOINFÂNCIA Tipo B . Con-
tratada: Construtora magalhães ltda . Fica prorrogado o presente con-
trato a partir do dia 03/02/2015 até o dia 31/12/2015. Caratinga/MG – 
02/02/2015. Marco Antônio Ferraz Junqueira – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Caratinga/MG- Extrato de Edital – Pregão 
Presencial 015/2015, Objeto: contratação de empresa para execução 
de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de ilumi-
nação pública do Município de Caratinga / MG, conforme especifica-
ções e condições descritas no presente Edital, seus anexos e apêndices, 
incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, 
Pregão Presencial 015/2015 . ABErTurA 09/04/2015 as 12:30 Horas . 
O edital encontra-se à disposição na sede da Prefeitura . Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, mais informações no (33)3329-8023 / 8019 . Cara-
tinga/MG 20 de março de 2015. Victor Pedra Rocha – Pregoeiro.

4 cm -20 676369 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARLoS CHAGAS – MG, Pregão 
Presencial nº. 037/2014 – Processo Licitatório nº. 236/2014 - Extrato 
da Homologação . Objeto: registro de preços para aquisição eventual e 
futura de materiais odontológicos diversos destinados ao atendimento 
à população do município de Carlos Chagas/mG . Contratante: muni-
cípio de Carlos Chagas . Favorecidos: dIsTrImIX dIsTrIBuIdOrA 
dE mEdICAmENTOs lTdA, VAlEmAC lTdA, dENTAl mEd 
sul ArTIGOs OdONTOlOGICOs lTdA e EmIGÊ mATErIAIs 
OdONTOlOGICOs lTdA . data da Homologação: 20 de março de 
2015. Milton José Tavares de Quadros – Prefeito Municipal.

3 cm -20 676145 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARMo Do CAJuRu – AVISO 
dE lICITAçÃO - Pl Nº . 37/15 TP Nº .03/15 . Objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução das obras de pavimentação asfál-
tica – CBUQ nas vias publicas do Município, com recursos próprios. 
Entrega e abertura dos envelopes: dia 08/04/15 às 10h00min . Info tel . 
(037) 3244-0704 e-mail contratos@carmodocajuru .mg .gov .br .

2 cm -20 675995 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARMo Do CAJuRu –AVIsO 
dE lICITAçÃO - Pl Nº . 39/15 PP Nº . 36/15 . Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para o 
veículo da secretaria de Educação . Entrega e abertura dos envelopes: 
dia 06/03/15 às 09h00min . Info tel . (037) 3244-0704 e-mail contratos@
carmodocajuru .mg .gov .br .

2 cm -20 676002 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARMo Do CAJuRu – AVISO 
dE lICITAçÃO - Pl Nº . 38/15 PP Nº . 35/15 . Objeto: Aquisição de 
materiais elétricos, hidráulicos, pintura e segurança para manuten-
ção do galpão da AmOVEC . Entrega e abertura dos envelopes: dia 
09/04/15 às 09h00min . Info tel . (037) 3244-0704 e-mail contratos@
carmodocajuru .mg .gov .br .

2 cm -20 675998 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARMoPoLIS DE 
MINAS:EXTrATOs dE EdITAl . 1 - sessão dia 08/04/2015 às 
13:00h, Tomada de Preço 002/14, Obj: Contratação de empresa do ramo 
de engenharia civil para execução de obra de cobertura da Quadra da 
Escola municipal Professora márcia regina santos, no distrito do Bom 
Jardim das Pedras, de conformidade com o constante no Anexo I, Pro-
jeto Básico, memorial descritivo, Projetos e Planilhas . 2 - sessão dia 
09/04/2015 as 13:00h, Obj: Contratação de empresa do ramo de enge-
nharia civil para execução de obra de construção de banheiros públicos 
nas Praças senhor dos Passos e rosário, na cidade de Camópolis de 
minas, em conformidade com o constante no Projeto Básico, memorial 
Descritivo, Cronograma Físico-financeiro e Planilhas Acostadas Local 
de aquisição: Site: www.carmopolisdeminas.mg.gov.br, E-mail –licita-
cao@carmopolisdeminas .mg .gov .br, Tel: 037-3333-1377 .

3 cm -20 676388 - 1
o MuNICÍPIo DE CARRANCAS MG– torna público a celebração 
de contrato nº 020/2015, com a empresa suPErmErCAdO EskY-
NÃO lTdA, referente ao Pregão nº 009/2015, objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios destinados à merenda escolar para escolas muni-
cipais de ensino fundamental e educação infantil e materiais de lim-
peza . data contrato: 17/03/2015, Valor Total r$18 .116,83 .
o MuNICÍPIo DE CARRANCAS MG– torna público a celebra-
ção de contrato nº 021/2015, com a empresa suPErmErCAdO 
rEsENdE COsTA lTdA, referente ao Pregão nº 009/2015, objeto: 
aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar para 
escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil e mate-
riais de limpeza . data contrato: 17/03/2015, Valor Total r$17 .002,50 .
o MuNICÍPIo DE CARRANCAS MG– torna público a celebração 
de contrato nº 022/2015, com a empresa dIsTrIBuIdOrA ulTImAX 
lTdA-mE, referente ao Pregão nº 009/2015, objeto: aquisição de gêne-
ros alimentícios destinados à merenda escolar para escolas municipais 
de ensino fundamental e educação infantil e materiais de limpeza . data 
contrato: 17/03/2015, Valor Total r$2 .754,30 .
o MuNICÍPIo DE CARRANCAS MG– torna público a celebra-
ção de contrato nº 023/2015, com a empresa lAVrAs COmErCIAl 
lTdA-mE, referente ao Pregão nº 009/2015, objeto: aquisição de gêne-
ros alimentícios destinados à merenda escolar para escolas municipais 
de ensino fundamental e educação infantil e materiais de limpeza . data 
contrato: 17/03/2015, Valor Total r$743,50 .
o MuNICÍPIo DE CARRANCAS MG– torna público a celebra-
ção de contrato nº 024/2015, com a empresa CONsTruTOrA FlEX 

 Prefeitura Municipal de Baependi– Extrato de retificação II do edital de Concurso Público. A Prefeitura Municipal de Baependi, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital 
nº 001/2015 supracitado: 1 – No item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES” em “NÍVEL MÉDIO TÉCNICO” no cargo “Técnico Agrícola” 
em “VAGAs” passa a vigorar com a seguinte redação:

Técnico Agrícola  Cr  - Ensino médio Técnico Agrícola com registro no respectivo Conselho de Fis-
calização do Exercício Profissional 50,00 25 h/s 1 .025,40

2 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação; 3 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
Baependi/mG, 20 de março de 2015 . Em caso de dúvida, entrar em contato com a Central de Atendimento do IdECAN, através de e-mail atendi-
mento@idecan .org .br e telefone 0800-283-4628marcelo Faria Pereira Prefeito municipal

6 cm -20 676415 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE BANDEIRA-MG 
– EXTRATOS DE CONTRATOS E DE ATAS 

dE rEGIsTrO dE PrEçOs

Contrato nº08/2015 - Credenciamento n° 01/2015 – Processo Licita-
tório n° 08/2015 Prefeitura municipal de Bandeira mG x Elba Beatriz 
Calderon Borba, valor: r$ 92 .220,00 (noventa e dois mil, duzentos e 
vinte reais). Objeto: credenciamento de profissionais médicos clínico 
geral e psiquiatra para manutenção da saúde básica municipal . Vigência 
do contrato: 10/01/2015 a 31/03/2015 .
Contrato nº09/2015 - Credenciamento n° 01/2015 – Processo Licitató-
rio n° 08/2015 Prefeitura municipal de Bandeira mG x Jacqueline san-
tos lima: r$ 92 .220,00 (noventa e dois mil, duzentos e vinte reais) . 
Objeto: credenciamento de profissionais médicos clínico geral e psi-
quiatra para manutenção da saúde básica municipal . Vigência do con-
trato: 10/01/2015 a 31/03/2015 .
Contrato nº010/2015 - Credenciamento n° 01/2015 – Processo Lici-
tatório n° 08/2015 Prefeitura municipal de Bandeira mG x luis Anto-
nio ribeiro: r$ 28 .200,00 (vinte e oito mil e duzentos e vinte reais) . 
Objeto: credenciamento de profissionais médicos clínico geral e psi-
quiatra para manutenção da saúde básica municipal . Vigência do con-
trato: 10/01/2015 a 31/12/2015 .
Contrato nº011/2015 – Dispensa n°03/2015 – Processo Licitatório 
n°015/2015 . Prefeitura municipal de Bandeira mG x Vidraçaria Cris-
tal - Nelson dias da silva -me, valor total: r$ 3 .330,00 (Três mil e 
trezentos reais) . Objeto: aquisição de divisória de eucatex imperme-
abilizada e uma porta de vidro corrediça temperado em atendimento 
a secretaria municipal de educação . Vigência do contrato: 12/02/2015 
a 02/04/2015 .
Contrato nº013/2015 – Dispensa n°04/2015 – Processo Licitató-
rio n°016/2015 Prefeitura municipal de Bandeira mG x Isalino silva 
Cruz Neto, valor total: r$ 2 .189,00 (dois mil cento e oitenta e nove 
reais) . Objeto: contratação de pessoa física para prestação de serviço 
de recreação infantil para as famílas do cras em tendimento a secreta-
ria municipal de assistência social . Vigência do contrato: 05/03/2015 
a 31/03/2015 .
Contrato nº012/2015 – Pregão Presencial n°06/2015 – Processo Lici-
tatório n°011/2015 Prefeitura municipal de Bandeira mG x Orletti Vei-
culos E Pecas ltda, valor total: r$ 30 .500,00 (trinta mil e quinhentos 
reais) . Objeto: Aquisição de um veículo 0 km em conformidade a deli-
beração CIB-sus Nº 1 808 de 16 de abril de 2014 . Vigência do con-
trato: 02/03/2015 a 31/03/2015 .
Ata de Registro de Preços nº03/2015 – Pregão Presencial n°04/2015 – 
Processo licitatório n°04/2015 Prefeitura municipal de Bandeira mG x 
Auto Posto Gaby ltda, valor total registrado: r$ 358 .600,00 (trezentos 
e cinquenta e oito mil e seiscentos reais) . Objeto: eventual aquisição 
de filtros combustíveis de ar e lubrificantes e óleo diesel b5 s10 para 
manutenção da frota oficial de veículos do município de Bandeira/mg. 
Vigência do contrato: 12/03/2015 a 12/03/2016 .

11 cm -19 675872 - 1
MuNICÍPIo DE BANDEIRA/MG

TOrNA PÚBlICO A rEAlIZAçÃO dAs 
sEGuINTEs lICITAçõEs:

PREGÃO PRESENCIAL N º 010/2014 – tipo menor preço por item 
– para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral para as 
diversas secretarias municipais . data da abertura: 02/04/2015 as 08:00 
horas .
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2014 – tipo menor preço por item – 
para eventual aquisição de material permanente hospitalar em atendi-
mento a solicitação da secretaria municipal de saúde . data da abertura: 
06/04/2015 as 08:00 horas .
PREGÃO PRESENCIAL N º 012/2014 – tipo menor preço por item – 
para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manu-
tenção em impressoras, computadores e notebooks com fornecimento 
de material para as diversas secretarias municipais . data da abertura: 
07/04/2015 as 08:00 horas .
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2014 – tipo menor preço por item – 
para eventual aquisição de portões elétricos, social, deslizante e telado 
em atendimento as diversas secretarias municipais . data da abertura: 
09/04/2015 as 08:00 horas . O edital e seus anexos encontram-se à dis-
posição dos interessados no departamento de licitações do município 
de Bandeira, situado à Rua Antônio Bandeira, 18 – Centro. Maiores 
informações pelo telefone (33)3728-1224 . Géssica Ferreira Campos, 
Pregoeira .

5 cm -19 675925 - 1
MuNICIPIo DE BARÃo DE CoCAIS/
MG- EXTrATO dE TErmO AdITIVO

- 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 06-014/2014 . data da assinatura: 
12/03/15 . Partes: PmBC x CONsTruTOrA AYrEs dIAs lTdA . 
Objeto: Fica alterado a Cláusula sexta do contrato restando convencio-
nado sua prorrogação até o dia 30 de junho de 2015 .

2 cm -20 676147 - 1
MuNICIPIo DE BARÃo DE CoCAIS/

MG- EXTrATO dE CONTrATO
- Contrato nº 03-002/2015 . data da assinatura: 11/03/15 . Vigência: 12 
(doze) meses . Partes: PmBC x INdrEl INdÚsTrIA dE rEFrIGE-
rAçÃO lONdrINENsE lTdA . Objeto: Aquisição de 01 (uma) uni-
dade de câmara para conservação de sangue hemocomponentes – item 
002 . Valor: r$15 .600,00 (quinze mil e seiscentos reais) .
- Contrato nº 03-003/2015 . data da assinatura: 11/03/15 . Vigência: 12 
(doze) meses . Partes: PmBC x AddlIFE dIAGNÓsTICOs lTdA - 
EPP . Objeto: Aquisição de 01 (uma) unidade de analisador de marcado-
res cardíacos – item 003. Valor: R$10.000,00 (dez mil reais).

3 cm -20 676146 - 1

o Município de Barão de Cocais, torna público a abertura do Pro-
cesso licitatório Nº 0031/2015, modalidade Tomada de Preços Nº 
002/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para 
elaboração de projetos para construção da área de estacionamento sobre 
o Córrego são miguel, trecho entre a ponte da Avenida Getúlio Vargas e 
rio são João, no município de Barão de Cocais . A Visita Técnica ocor-
rerá do dia 30/03/2015 ao dia 01/04/2015, no horário de 11:30 ás 17:30 
horas, devendo ser previamente agendada junto a secretaria municipal 
de Obras e saneamento . Protocolo dos envelopes: até ás 17:30 hs do dia 
07/04/2015 ,na sala do departamento de licitação . Abertura dos enve-
lopes: 08/04/2015, às 09 hs, na sala de licitações . O Edital estará dis-
ponível no site do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br – Licita-
ção – Tomada de Preços. Cleidiane Aparecida dos Santos – Presidente 
da C .P .l  . Barão de Cocais, 20 de março de 2015 .

3 cm -20 676393 - 1
 MuNICÍPIo DE BARBACENA– Gerência de Licitação – AVISO 
DE LICITAÇÃO – PRC 128/2014 - PP 004/2015 – OBJETO: Aqui-
sição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender aos diversos 
estabelecimentos da rede pública municipal de ensino Zona urbana e 
rural, creches e entidades filantrópicas. ABERTURA DOS ENVELO-
PES: Dia 07/04/2015 às 13:00 horas. Informações 0xx32 3339–2026, 
licitacao@barbacena .mg .gov .br . Barbacena, 19/03/2015 . simone 
rodrigues da Costa . Gerente de licitação . Pablo H . Candian . Coorde-
nador de Aquisições e Contratos .

2 cm -19 675957 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELo VALE-MG: AVIsO dE 
lICITAçÃO: Pregão no sistema registro de Preços 015/2015 aber-
tura: dia 06/04/2015, às 08h30min: OBJETO: Contratação de empresa 
para execução de serviço de tapa buraco nas vias urbanas do município, 
n qual serão utilizados 750 toneladas de concreto betuminoso á quente . 
Cópia do edital na Avenida Tocantins, n° 57, Centro .JOsÉ lAPA dOs 
SANTOS – Prefeito Municipal.

Prefeitura municipal de Belo Vale, aos vinte dias do mês de março de 
dois mil e quinze .

JOsÉ lAPA dOs sANTOs
Prefeito municipal

3 cm -20 676089 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELo VALE-MG:AVIsO dE 
lICITAçÃO: Tomada de Preços 004/2015 abertura: dia 08/04/2015, 
às 08h30min: OBJETO: Contratação de empresa para calçamento em 
bloquete sextavado e drenagem nas ruas da Praça Nosso senhor dos 
Passos, rua união e rua santa Cruz na localidade dos Costas municí-
pio de Belo Vale . Cópia do edital na Avenida Tocantins, n° 57, Centro .
JOSÉ LAPA DOS SANTOS – Prefeito Municipal.

Prefeitura municipal de Belo Vale, aos vinte dias do mês de março de 
dois mil e quinze .

JOsÉ lAPA dOs sANTOs
Prefeito municipal

3 cm -20 675999 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELo VALE-MG: AVIsO dE 
lICITAçÃO: Tomada de Preços 005/2015 abertura: dia 14/04/2015, 
às 08h30min: OBJETO: Contratação de empresa para construção do 
posto de saúde da família na localidade de Noiva do Cordeiro no muni-
cípio de Belo Vale . Cópia do edital na Avenida Tocantins, n° 57, Centro .
JOSÉ LAPA DOS SANTOS – Prefeito Municipal.

Prefeitura municipal de Belo Vale, aos vinte dias do mês de março de 
dois mil e quinze .

 JOsÉ lAPA dOs sANTOs
Prefeito municipal

3 cm -20 676029 - 1

P.M. BoM DESPACHo- Retificação de edital - Tomada de Preços 
nº 07/2014: Contratação de empresa especializada em obras civis para 
implantação do Hiperdia na Policlínica Dr. Gê. Retificado anexo I do 
edital e incluída cláusula 4 .1 .10 .1 . sessão prorrogada: 08/04/15, às 9h . 
Edital www .bomdespacho .mg .gov .br . Informações (37) 3521 .3746 ou 
licitacao@bomdespacho .mg .gov .br . Fernando Cabral, prefeito .

2 cm -19 675967 - 1
Município de Borda da Mata –PRC 083/2015 – PREG 025/2015 – 
A CPl informa que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial, cujo objeto é aquisição de produtos para lavanderia e limpeza 
hospitalar para o lar monsenhor Pedro Cintra . Abertura dos envelopes 
1º/04/2015 às 14:00 horas . O edital está disponibilizado no site www .
bordadamata .mg .gov .br . Borda da mata, 20 de março de 2015 . Infor-
mações (35) 3445-1221. Franciene Santana – Pregoeira.

2 cm -20 676285 - 1
PREFEITuRA Do MuNICÍPIo DE BoRDA DA MATA – MG
CONCursO PÚBlICO Nº001/2014 -A Prefeitura do municípiode 
Borda da mata, Estado de minas Gerais, torna Público o Edital de 
Reclassificação do Concurso Público nº 001/2014, realizado no dia 
01 de fevereiro de 2015. O texto completo do Edital de Reclassifi-
cação encontra – se afixado quadro de avisos da Prefeitura do Muni-
cípio deBorda da mata/mG e nos siteswww .bordadamata .mg .gov .
brewww .consesp .com .br .rEGIsTrE-sE . PuBlIQuE-sE E Cum-
PRA-SE. Borda da Mata–MG, 19 de março de 2015. Edmundo Silva 
Junior- Prefeito .
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