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registro de Preço para contratação de empresa especializada em ser-
viços de reparos e manutenção em veículos . Contato: (33) 3414-1639, 
licitacaodivinolandia@yahoo .com .br - Divinolândia de minas – mG, 
04 de dezembro de 2015, José maria de sousa Pimenta – Prefeito 
municipal .

2 cm -04 772735 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE DIVISA ALEGRE/MG- PrE-
GÃo PrEsENCIal Nº 042/2015 - Torna Público a realização do 
Pregão Presencial nº 042/2015, Tipo “menor Preço - Por Item”, para 
registro de preços objetivando as Prestações de serviços de recapagem 
de pneus, para atendimento das demandas da frota de veículos desta 
municipalidade, no dia 17/12/2015 às 10:00h . Pregoeira .

2 cm -04 773107 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE DoM JoAQuIM/MGtorna 
público Extrato do contrato 051/2015 – Tomada de Preço 03/2015 Pro-
cesso 149/2015 – celebrado com a empresa CoNsTruTora ITa-
maraNDIba lTDa, que tem como objeto a contratação de Empresa 
especializada para a execução de obra de calçamento com reapro-
veitamento de bloquetes em diversas ruas no perímetro urbano e na 
zona rural do município de Dom Joaquim/MG, conforme especifica-
ções constantes no Memorial de Especificações Tecnicas – Anexo I do 
presente Edital e seus demais anexos, em conformidade com o Con-
vênio com a anglo american .DaTa Da assINaTura: 30/11/2015 
VIGÊNCIa: 12 meses, pelo valor global de r$ 982 .632,35 .

3 cm -04 772916 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE DoM SILVÉRIo . aviso de lici-
tação Pregão Presencial n°051/2015 . a Prefeitura municipal de Dom 
silvério faz tornar pública licitação Pregão Presencial n°051/2015, 
tendo por objeto Aquisição de cestas básicas, gás e filtro de barro para 
o exercício de 2016 . Data prevista para entrega da documentação de 
habilitação, propostas e abertura: 21 .12 .2015, às 13:00h maiores infor-
mações e cópia do edital de licitação pode-rão ser obtidos junto à CPl 
da Prefeitura de Dom silvério, na Praça Presidente Vargas 143, Dom 
silvério/mG (31) 3857-1810 . Dom silvério 04/12/2015 .

2 cm -04 773066 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE DoM SILVÉRIo.aviso de lici-
tação Pregão Presencial n°050/2015 . a Prefeitura municipal de Dom 
silvério faz tornar pública licitação Pregão Presencial n°050/2015, 
tendo por objeto Aquisição de combustível, lubrificantes e materiais 
para limpeza de veículos para atender a frota municipal no exercício de 
2016 . Data prevista para entrega da documentação de habilitação, pro-
postas e abertura: 18 .12 .2015, às 13:00h maiores informações e cópia 
do edital de licitação pode-rão ser obtidos junto à CPl da Prefeitura de 
Dom silvério, na Praça Presidente Vargas 143, Dom silvério/mG (31) 
3857-1810 . Dom silvério 04/12/2015 .

3 cm -04 772993 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE DoRES Do INDAIá-MG, Pro-
cesso licitatório n° 155/2015, na modalidade Pregão Presencial n° 
74/2015 . aVIso DE lICITaçÃo - objeto: registro de preços para 
eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em 
atendimento às demandas operacionais da administração municipal 
em seus vários setores de atuação, a ser realizado no dia 16/12/2015 às 
13:00horas . Informações podem ser obtidas no setor licitações à Praça 
do rosário, 268, Fone (37) 3551-3570 ou por e-mail licitacao@dores-
doindaia .mg .gov .br . Dores do Indaiá, 04 de dezembro de 2015 . márcia 
Fonseca Galvani – Pregoeira .”

3 cm -04 773037 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE DouRADoQuARA/MG . CrE-
DENCIamENTo Nº . 006/2015 . Fará realizar às 08:30 horas do dia 21 
de Dezembro de 2015, em sua sede na av . antônio Davi ramos 340, 
Centro, licitação na modalidade Credenciamento visando contratação 
de serviço medico para atender as necessidade da secretaria de saúde 
no período de 12 meses . o edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas na sede da Prefeitura ou pelo email licitacaodoura-
doquara@gmail .com  . Vinícius amaral ramos - Presidente C .P .l .

2 cm -04 772792 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE ENTRE RIoS DE MINAS 
(MG) -EXTraTo DE CoNTraTo Nº 112/2015 . a Prefeitura muni-
cipal de Entre rios de minas (mG), torna público o seguinte extrato 
de Contrato: Espécie: Contrato n .º 112/2015 ref . Processo licitatório 
nº 073/2015 - Tomada de Preços nº 005/2015 . Contratante: município 
de Entre rios de minas (CNPJ: 20 .356 .747/0001-94), Contratada: Jm 
CoNsTruTora E PrEsTaDora DE sErVIços lTDa . (CNPJ: 
04 .084 .639/0001-53) . objeto: Execução das obras de sistema de esgo-
tamento sanitário - implantação de fossa séptica em parte do bairro 
sassafrás, no município de Entre rios de minas (mG) . Valor: r$ 
100 .092,77 (cem mil, noventa e dois reais e setenta e sete centavos) . 
Vigência: 30/11/2015 a 29/02/2016 . Data de assinatura: 30/11/2015 . 
signatários: maria Cristina mansur Teixeira resende, Prefeita munici-
pal de Entre rios de minas e José milagres Nogueira, Procurador .

3 cm -04 772743 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ERVáLIA/MGtorna público para 
conhecimento de todos, à anulação do Edital de Concurso Público nº 
001/2015, conforme Decreto nº 120/2015 . Ervália/mG, 04/12/2015 . 
Nauto Euzébio da silva – Prefeito municipal .

1 cm -04 772725 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE ESMERALDAS/MG
rEPublICaçÃo DE lICITaçÃo

Chamamento Público nº 001/2015 . a Prefeitura de Esmeraldas informa 
aos interessados em participar do Chamamento Público nº 001/2015, 
tendo por objeto a celebração de Termo de Parceria com osC, para 
a consecução dos serviços de assistência social no âmbito municipal, 
a retificação do edital e seus anexos para constar que, no Anexo III – 
Projeto básico, item III – Da Equipe Executiva e no anexo I – Quadro 
de recursos Humanos tabela “b” Indicadores de recursos Humanos 
– Proteção social básica, onde se lê, 10 vagas para Educador social, 
leia-se 6 vagas . Na tabela “c” Indicadores de recursos Humanos – Pro-
teção social Especial, onde se lê, 7 vagas para Educador social, leia-se 
8 vagas, e fica excluído o cargo de Diretor de Monitoramento e Avalia-
ção e suas respectivas atribuições . Nova data para recebimento e aber-
tura das envelopes dia 22/12/15 . recebimento e abertura dos envelo-
pes: as 09h00m e 09h05m respectivamente . o Edital poderá ser obtido 
no site www .esmeraldas .mg .gov .br no link >> “Editais e licitações” ou 
à Praça Getúlio Vargas, 114/2° andar, Centro, Esmeraldas/mG . Infor-
mações: Tel .: (31)3522-6025 . Francisco andré de mattos Fonseca - 
Presidente da Comissão de

5 cm -04 773135 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE EXTREMA – MG- ProCEsso 
lICITaTÓrIo – Nº 256/2015: o município de Extrema, através 
do Pregoeiro, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 
18/12/2015, em sua sede av . Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, 
b . Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 256/2015, 
pregão presencial nº 183/2015, objetivando o registro de preços para 
prestação de serviços de elaboração e habilitação do ICms Turístico . 
os editais estão à disposição dos interessados no local acima mencio-
nado . maiores informações pelo e-mail: licitacao@extrema .mg .gov .br . 
Extrema, 04 de dezembro de 2015 .

3 cm -04 773120 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE EXTREMA – MG - ProCEsso 
lICITaTÓrIo – Nº 253/2015: o município de Extrema, através 
do Pregoeiro, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 
18/12/2015, em sua sede av . Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, 
b . Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 253/2015, 
pregão presencial nº 180/2015, objetivando o registro de Preços para 
contratação de empresa para remoção, revisão conserto e colocação de 
molejo, compreendendo mão de obra e fornecimento de peças . os edi-
tais estão à disposição dos interessados no local acima mencionado . 
maiores informações pelo e-mail: licitacao@extrema .mg .gov .br ou 
pelo telefone (035) 3435– 4504 . Extrema, 30 de novembro de 2015 .

3 cm -04 773128 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE EXTREMA – MG - ProCEsso 
lICITaTÓrIo – Nº 255/2015: o município de Extrema, através 
do Pregoeiro, torna público que fará realizar às 15:00 horas do dia 
17/12/2015, em sua sede av . Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, 
b . Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 255/2015, 
pregão presencial nº 182/2015, objetivando o registro de Preços para 
contratação de empresa para fornecimento de veículos para transporte 

de passageiros zero km . os editais estão à disposição dos interessados 
no local acima mencionado . maiores informações pelo e-mail: decol@
extrema .mg .gov .br ou pelo telefone (035) 3435– 4504 . Extrema, 30 de 
novembro de 2015 .

3 cm -04 773132 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE EXTREMA – MG- ProCEsso 
lICITaTÓrIo – Nº 257/2015: o município de Extrema, através 
do Pregoeiro, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 
17/12/2015, em sua sede av . Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, 
b . Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 257/2015, 
pregão presencial nº 184/2015, objetivando a aquisição de Equipamen-
tos de informática . os editais estão à disposição dos interessados no 
local acima mencionado . maiores informações pelo e-mail: licitacao@
extrema .mg .gov .br . Extrema, 04 de dezembro de 2015 .

2 cm -04 773119 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE EXTREMA – MG - ProCEsso 
lICITaTÓrIo – Nº 254/2015: o município de Extrema, através 
do Pregoeiro, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 
05/01/2016, em sua sede av . Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, 
b . Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 254/2015, 
pregão presencial nº 181/2015, objetivando o registro de Preços para 
contratação de empresa para fornecimento de materiais para manutan-
ção de prédios públicos, quadras, ginásios e praças de esportes . os edi-
tais estão à disposição dos interessados no local acima mencionado . 
maiores informações pelo e-mail: decol@extrema .mg .gov .br ou pelo 
telefone (035) 3435– 4504 . Extrema, 30 de novembro de 2015 .

3 cm -04 773129 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE EXTREMA – MG -ProCEsso 
lICITaTÓrIo – Nº 252/2015: o município de Extrema, através 
do Pregoeiro, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 
17/12/2015, em sua sede av . Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, 
b . Ponte Nova, a habilitação para o processo licitatório nº 252/2015, 
pregão presencial nº 179/2015, objetivando o registro de Preços para 
contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios . os 
editais estão à disposição dos interessados no local acima mencionado . 
maiores informações pelo e-mail: licitacao@extrema .mg .gov .br ou 
pelo telefone (035) 3435– 4504 . Extrema, 30 de novembro de 2015 .

3 cm -04 773126 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FERRoS MG

aVIso DE lICITaçÃo - ProCEsso N . º 063/2015 - PrEGÃo 
PrEsENCIal N . º 039/2015 . a PrEFEITura muNICIPal DE 
FErros, mG, torna público que fará realizar Processo licitatório 
na modalidade PrEGÃo PrEsENCIal N .°039/2015, tipo menor 
Preço Item, para rEGIsTro DE PrEços, objetivando a contrata-
ção de empresa para eventual fornecimento de manilhas e pranchões, 
conforme especificado no Anexo III do Edital. Data de recebimento e 
abertura das propostas: Dia 22/12/2015 às 09:00horas . maiores infor-
mações e o Edital completo poderão ser obtidos na Prefeitura munici-
pal de Ferros, Departamento de Patrimônio, Compras e serviços Gerais 
na rua Fernando Dias de Carvalho, n .º 16 - Centro - Tel: (31) 3863-
1502 – e-mail licitacaopmferros@gmail .com - sueli Carvalho lage 
– Pregoeira

3 cm -04 772788 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FERRoS MG

aVIso DE lICITaçÃo - ProCEsso N . º 062/2015 - PrEGÃo 
PrEsENCIal N . º 038/2015 . a PrEFEITura muNICIPal DE 
FErros, mG, torna público que fará realizar Processo licitatório na 
modalidade PrEGÃo PrEsENCIal N .°038/2015, tipo menor Preço 
Item, para rEGIsTro DE PrEços, objetivando a contratação de 
empresa para eventual fornecimento de material hospitalar e medica-
mentos, conforme especificado no Anexo III do Edital. Data de recebi-
mento e abertura das propostas: Dia 21/12/2015 às 09:00horas . maio-
res informações e o Edital completo poderão ser obtidos na Prefeitura 
municipal de Ferros, Departamento de Patrimônio, Compras e serviços 
Gerais na rua Fernando Dias de Carvalho, n .º 16 - Centro - Tel: (31) 
3863-1502 – e-mail licitacaopmferros@gmail .com - sueli Carvalho 
lage – Pregoeira

3 cm -04 772787 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FoRMoSo/MG - Pregão pre-
sencial 027/2015 . a pregoeira da Prefeitura de Formoso, comunica aos 
interessados que acha-se aberto o Pregão presencial 027/2015, proc . 
340, visando a aquisição de materiais e equipamentos para a secretaria 
de saúde, com abertura prevista para o dia 18 .12 .2015 as 09:30 horas 
maiores informações pelo e-mail comprasformoso@hotmail .com ou 
pelo fone 38 .3647-1264 . Fso . 04 .12 .2015 . Joelma Ferreira arruda .
 a pregoeira da Prefeitura de Formoso, comunica aos interessados que 
acha-se aberto o Pregão presencial 028/2015, proc . 214/2015 visando 
a aquisição parcelada de material de papelaria, de escritório e escolar 
para diversas secretarias municipais para inclusão no sistema de regis-
tro de Preços .com abertura prevista para o dia 21 .12 .2015 as 09:30 
horas maiores informações pelo e-mailcomprasformoso@hotmail .com 
ou pelo fone 38 .3647-1264 . Fso . 04 .12 .2015 . Joelma Ferreira arruda .

a pregoeira da Prefeitura de Formoso, comunica aos interessados que 
acha-se aberto o Pregão presencial para registro de preços 029/2015, 
proc . 341/2015, paraa aquisição parcelada de material de construção 
em geral, elétrico, tintas e outros para manutenção de prédios públicos 
e inclusão no sistema de registro de Preços .Com abertura prevista para 
o dia 22 .12 .2015 as 09:30 hs maiores informações pelo e-mailcom-
prasformoso@hotmail .com ou pelo fone 38 .3647-1264 . Fso . 04 .12 .15 . 
Joelma Ferreira arruda .
a pregoeira da Prefeitura de Formoso, comunica aos interessados 
que acha-se aberto o Pregão presencial 30/2015, proc . 342/2015 para 
inclusão no srP visando a aquisição parcelada de combustível, para 
veículos e máquinas da Prefeitura municipal de Formoso, conforme 
quantidades e especificações constantes do anexo I do presente edital.
com abertura prevista para o dia 23 .12 .2015 as 13:30 horas maiores 
informações pelo emailcomprasformoso@hotmail .com ou pelo fone 
38 .3647-1264 . Fso . 04 .12 .2015 . Joelma Ferreira arruda .

7 cm -04 772983 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE GoNZAGA- aVIso DE lICITa-
çÃo - Pl 35/2015 - modalidade Pregão Presencial 31/2015 - o muni-
cípio de Gonzaga torna público que realizará o Processo licitatório na 
modalidade Pregão Presencial, tipo menor Preço Por Item, destinado ao 
registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de mate-
rial de informática e material permanente diversos, para os setores da 
Prefeitura Municipal, conforme especificação do instrumento convoca-
tório . Data da sessão: 18 de dezembro de 2015, sendo o horário limite 
para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 09h00 . 
o Edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos inte-
ressados, na Prefeitura municipal, setor de licitações, gratuitamente . 
Dúvidas: (33)34151275 - 1209 ou pelo e-mail: licitaprefgonzaga@
gmail .com . Julio maria de sousa - Prefeito municipal .

3 cm -04 772971 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE 

GoVERNADoR VALADARES – MG
PrEGÃo PrEsENCIal Nº 127/2015

aVIso DE rEsulTaDo DE lICITaçÃo
o município de Governador Valadares/mG torna público o aviso 
de resultado licitação sob a modalidade Pregão Presencial n . 
000127/2015, Tipo “menor Preço Por Item - Pregão”, referente à aqui-
sição de Gases medicinais Comprimidos, Cilindros e acessórios des-
tinados ao Hospital municipal e samu, através do sistema de regis-
tro de Preço através do sistema de registro de Preços  . respeitada a 
classificação obtida ao certame registra-se os seguintes preços à lici-
tante: ProDETGasEs ComErCIo DIsTrIbuIDor lTDa mE nos 
itens(item 1/lote 1) no valor de r$ 137,8400, (item 2/lote 1) no valor 
de r$ 104,3600, (item 3/lote 1) no valor de r$ 29,5400, (item 4/lote 
1) no valor de r$ 162,4500, (item 5/lote 1) no valor de r$ 126,0200, 
(item 6/lote 1) no valor de r$ 126,0200, (item 7/lote 1) no valor de r$ 
169,3500, (item 8/lote 2) no valor de r$ 137,8400, (item 9/lote 2) no 
valor de r$ 104,3600, (item 10/lote 2) no valor de r$ 29,5400, (item 
11/lote 2) no valor de r$ 162,4500, (item 12/lote 2) no valor de r$ 
126,0200, (item 13/lote 2) no valor de r$ 126,0200, (item 14/lote 2) 
no valor de r$ 169,3500, (item 15/lote 3) no valor de r$ 1 .820,0000, 
(item 16/lote 4) no valor de r$ 1 .480,0000, (item 17/lote 5) no valor de 
r$ 1 .900,0000, (item 18/lote 6) no valor de r$ 380,0000, (item 19/lote 
7) no valor de r$ 148,2000, (item 20/lote 8) no valor de r$ 148,2000, 
(item 21/lote 9) no valor de r$ 148,2000, (item 22/lote 10) no valor 
de r$ 148,2000, (item 23/lote 11) no valor de r$ 285,0000, (item 24/
lote 12) no valor de r$ 285,0000, (item 25/lote 13) no valor de r$ 
285,0000, (item 26/lote 14) no valor de r$ 880,0000, (item 27/lote 15) 
no valor de r$ 148,0000, (item 28/lote 16) no valor de r$ 148,0000, 

(item 29/lote 17) no valor de r$ 151,0000, (item 30/lote 18) no valor de 
r$ 300,0000 e (item 31/lote 19) no valor de r$ 61,0000 no valor total 
de r$ 1 .016 .238,60 ( um milhão dezesseis mil, duzentos e trinta e oito 
reais e sessenta centavos) .o resultado encontra-se disponível integral-
mente através do site www .valadares .mg .gov .br // serviços // licitação 
Publica . Governador Valadares, 04 de dezembro de 2015 . Kátia barba-
lho Diniz Costa - secretária municipal saúde .

8 cm -04 773099 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE GuAPÉ . aVIso DE lICITa-
çÃo . Concorrência Pública nº 01/2015 Para CEssÃo DE EsPaço 
PÚblICo Para rEalIZaçÃo Do CarNaVal 2016, tudo con-
forme termo de referência e anexos, parte integrante do edital . os 
envelopes contendo “HabIlITaçÃo E ProPosTa” deverão ser 
protocolados no Dep . de licitação até 9h00min do dia 07/01/2016 - 
quinta-feira . retirada de edital: no sítio www .guape .mg .gov .br ou no 
Departamento de licitação com taxa de r$ 10,00 (dez reais) . Informa-
ções: (35) 3856-1250 . José Gilson barbosa – Presidente da CPl .

2 cm -04 773115 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE GuAPÉ . Torna Público o CaN-
CElamENTo do Pregão 37/2015 . objeto: aquisição de livros . José 
Gilson barbosa – Pregoeiro .

1 cm -04 772954 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE GuAXuPÉ – MG . Processo de 
licitação – modalidade Pregão Presencial n .º 138/2015, Processo n .º 
251/2015, tipo menor Preço por Item . objeto: rEGIsTro DE PrE-
ços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) 
no comércio de medicamentos para fornecimento dos medicamentos 
que compõem a relação municipal de medicamentos (rEmumE) e 
que serão distribuídos gratuitamente pela farmácia municipal aos usu-
ários do sus do município de Guaxupé/mG durante um período de 12 
(doze) meses . Processo licitatório para os itens que não foram adjudi-
cados no Pregão Presencial 116/2015 realizado pela Prefeitura de Gua-
xupé/mG . a abertura será dia 21 de dezembro de 2015, às09:00 horas . 
o edital completo e as demais informações relativas a presente licitação 
estarão à disposição dos interessados na Prefeitura municipal, secre-
taria de administração, na avenida Conde ribeiro do Valle, 68, Cen-
tro, nesta cidade, fone (0xx35) 3559-1021, ou no site www .guaxupe .
mg .gov .br, onde poderão ser baixados, a partir do dia 08 de dezembro 
de 2015 . Guaxupé, 03 de dezembro de 2015 . Jair Pereira bastos Filho 
– secretário municipal de administração .

4 cm -04 772849 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE GuAXuPÉ – MG. Processo de 
licitação – modalidade Pregão Presencial n .º 139/2015, Processo n .º 
252/2015, tipo menor Preço por Item . objeto: rEGIsTro DE PrE-
ços para futura e eventual aquisição de combustíveis para abasteci-
mento da frota de veículos da Prefeitura de Guaxupé e Convênios, den-
tro do perímetro urbano do município de Guaxupé, por um período de 
12 (doze) meses . a abertura será dia 22 de dezembro de 2015, às 14:00 
horas  . o edital completo e as demais informações relativas a presente 
licitação estarão à disposição dos interessados na Prefeitura munici-
pal, secretaria de administração, na avenida Conde ribeiro do Valle, 
68, Centro, nesta cidade, fone (0xx35) 3559-1021, ou no site www .
guaxupe .mg .gov .br, onde poderão ser baixados, a partir do dia 09 de 
dezembro de 2015 . Guaxupé, 03 de dezembro de 2015 . Jair Pereira 
bastos Filho – secretário municipal de administração .

3 cm -04 773125 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE GuAXuPÉ – MG . Processo de 
licitação – modalidade Pregão Presencial n .º 140/2015, Processo n .º 
253/2015, tipo menor Preço por Item . objeto: rEGIsTro DE PrE-
ços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
fornecimento de material de expediente para todas as secretarias e con-
vênios da Prefeitura de Guaxupé, por um período de 12 (doze) meses .a 
abertura será dia 28 de dezembro de 2015, às09:00 horas . o edital 
completo e as demais informações relativas a presente licitação esta-
rão à disposição dos interessados na Prefeitura municipal, secretaria de 
administração, na avenida Conde ribeiro do Valle, 68, Centro, nesta 
cidade, fone (0xx35) 3559-1021, ou no site www .guaxupe .mg .gov .br, 
onde poderão ser baixados, a partir do dia 11 de dezembro de 2015 . 
Guaxupé, 03 de dezembro de 2015 . Jair Pereira bastos Filho – secretá-
rio municipal de administração .

3 cm -04 772851 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE GuAXuPÉ – MG, raTIFICa-
çÃo pelo Chefe do Poder Executivo local do Processo nº 250/2015, 
Inexigibilidade nº 035/2015 . objeto: realização de serviços cartorais 
de registro de imóveis, referente registro de desmembramento da matrí-
cula 30 .786 do Polo da moda . Valor: r$3 .543,09 .Fundamento legal: 
art . 25 da lei 8666/93 . Data: 02/12/2015 . Jarbas Corrêa Filho – Pre-
feito de Guaxupé/mG .

2 cm -04 773054 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE IBIRITÉ-MG

Pa 231/2015 PE 71/2015 arP nº 107/2015: (Fms de Ibirité e bH 
Farma Comércio ltda .); obj: forn . de dietas enterais, fórmulas e suple-
mentos; Vlr . total: r$ 32 .000,00; Vig: 12 meses; DoF nº 1530 . Pa 
231/2015 PE 71/2015 arP nº 107/2015: (Fms de Ibirité e Cirúrgica 
Vitória Com . medic . Eireli); obj: forn . de dietas enterais, fórmulas e 
suplementos; Vlr . total: r$ 256 .990,00; Vig: 12 meses; DoF nº 1530 . 
Pa 231/2015 PE 71/2015 arP nº 107/2015: (Fms de Ibirité e Cristal 
Pharma ltda .); obj: forn . de dietas enterais, fórmulas e suplementos; 
Vlr . total: r$ 35 .640,00; Vig: 12 meses; DoF nº 1530 . Pa 231/2015 
PE 71/2015 arP nº 107/2015: (Fms de Ibirité e Fresenius Kabi bra-
sil ltda .); obj: forn . de dietas enterais, fórmulas e suplementos; Vlr . 
total: r$ 199 .767,00; Vig: 12 meses; DoF nº 1530 . Pa 231/2015 PE 
71/2015 arP nº 107/2015: (Fms de Ibirité e orthonews Cir . ortopedi-
cos ltda .-mE); obj: forn . de dietas enterais, fórmulas e suplementos; 
Vlr . total: r$ 233 .260,00; Vig: 12 meses; DoF nº 1530 . Pa 231/2015 
PE 71/2015 arP nº 107/2015: (Fms de Ibirité e Pharmanutri Com . 
medic . Prod . Nutricionais ltda .); obj: forn . de dietas enterais, fórmu-
las e suplementos; Vlr . total: r$ 74 .240,00; Vig: 12 meses; DoF nº 
1530. 2ª Notificação PA 128/2015, PE 036/20015, ARP 078/2015 (PMI 
e DMX5 Comércio e Serviços Ltda-EPP). Fica notificada para entrega 
dos itens constantes na o .F 2057/2015, no prazo impreterível de até 
24 hrs. 4ª Notificação PA 024/2015, PE 007/2015, Contr 053/2015 
(PMI e Tévilo Comércio Ltda – ME). Fica notificada para entrega dos 
itens constantes na o .F 1347/2015, no prazo impreterível de até 24 
hrs . Pa 132/2015 PP 38/2015 – anulação do procedimento licitatório 
amparado no art . 49, § 1º, § 2º , § 3º e § 4º, da lei 8 .666/93 .CoNT 
141/2015Pa 273/2015 (adesão à arP 27/2015 - PP 119/2015 - Pre-
feitura de mário Campos/mG) . Pref Ibirité e Js Paisagismo Eireli EPP 
obj: Execução, operação e implantação serviços relativos à manuten-
ção e limpeza de vias públicas . Vlr: r$ 99 .334,80 . Vig 12 m . FDo 732 . 
Pa 253/2010 INEX 023/2010: Contr . 277/2010(PmI & Dígitro Tecno-
logia lt)adendo ao 6º adit . Contr . Inclusão de valor (r$ 1 .990,94); 7° 
adit . renovado até 08/12/2015 . Pa 238/2015 PE 74/2015 – revoga-
ção dos itens 14 e 15 em virtude a desclassificação das licitantes por 
apresentarem preços acima do valor estimado, amparado no art . 49 da 
lei 8 .666/93 .Pa 277/2015 PP 076/2015 . obj: Contratação de empre-
sas p/ fornecimento de Internet banda larga e Instalação de link de 
Fibra Óptica . Credenciamento 21/12/2015 de 09:00 às 09:15 . abertura: 
21/12/2015 às 09:15 . Edital disponível site www .ibirite .mg .gov .br . Pa 
312/13 TP 10/13 CPl cancela suspensão e comunica revogação do cer-
tame, amp . art . 49 da lei 8666/93 . Pa 084/2015 CP 006/2015: 2° adit . 
Contr . 085/2015 (PmI & CoNsÓrCIo marWaN) alteração qualita-
tiva acres . (3 .252 .804,82) decres . (3 .530 .655,67) .

10 cm -04 773175 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE IGARATINGA, torna público a 
abertura do Pl n° 107/15, Pregão Presencial n° 62/15 e registro de 
Preço n° 36/2015, do tipo menor preço . objeto: contratação de micro-
empresas - me, empresas de pequeno porte - epp ou equiparadas para 
prestação de serviços eventual e futura de locação de tendas . abertura 
dia 18/12/2015 às 09:00h . Dotações orçamentárias: Fichas – 35, 44, 49, 
91, 166, 268, 277, 288, 294, 342, 355, 358, 376 e 389 . o edital encon-
tra-se na Prefeitura ou no site www .igaratinga .mg .gov .br . mais infor-
mações (37) 3246-1134 ou fax (37) 3246-1404 . Igaratinga, 04/12/2015 
– letícia Gomes lara - Pregoeira .

3 cm -04 773038 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE IGuATAMA/MG -Tomada de 
Preços 08/2015 . Torna público na forma da lei Federal 8 .666/93 a 
Tomada de Preços 08/2015 . objeto: Contratação de empresas para obra 
de engenharia com vistas à reforma e ampliação do Hospital muni-
cipal são Francisco “Convênio EmG/sEs/sus-mG/FEs” . abertura 
prevista para o dia 22/12/2015 as 9h00mim . Informações e Edital na 
Prefeitura municipal rua 05, nº 857, Pio XII, Iguatama/mG e no site 
www .iguatama .mg .gov .br .

2 cm -04 773063 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE IGuATAMA/MG- Pregão 
29/2015 . Torna público na forma da lei Federal 10 .520/02 e 8 .666/93 
o Pregão 29/2015, sob sistema de registro de Preços com o objeto: 
aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico, com abertura 
prevista para o dia 17/12/2015 as 9h00mim . Informações e Edital na 
Prefeitura municipal, rua 05 nº 857, Pio XII, Iguatama/mG e no site: 
www .iguatama .mg .gov .br .

2 cm -04 773065 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE INGAÍ/MG .
Processo licitatório n .º 36/2015, aviso de Pregão 
Presencial n .º 21/2015 . rEGIsTro DE PrEços

objeto: aquisição de materiais de construção para manutenção de 
diversos setores da Prefeitura municipal através do sistema de regis-
tro de Preços . Data e Horário de entrega dos envelopes e do Creden-
ciamento: 21/12/2015, até às 8h . Data e Horário da sessão Pública do 
Pregão Presencial: 21/12/2015, às 8h . local: Prefeitura de Ingaí, sita 
na Praça Gabriel de andrade Junqueira n .º 30, Centro, Ingaí/mG . os 
interessados poderão obter gratuitamente a íntegra do Edital de licita-
ção via telefone ou pessoalmente, no endereço acima descrito . Demais 
informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos pelo tel . n .º (35) 
3824-1144, no horário das 11h às 17h . Prefeitura municipal de Ingaí/
mG, 04 de dezembro de 2015, adriano Nogueira martins– Pregoeiro 
Oficial.

4 cm -04 772936 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE INGAÍ/MG .

Processo licitatório n .º 35/2015, aviso de 
Pregão Presencial n .º 20/2015 .

objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de loca-
ção, transporte, montagem, operação, manutenção e desmontagem de 
toda a estrutura necessária às festividades de final de ano no Município 
de Ingaí/mG . Data e Horário de entrega dos envelopes e do Creden-
ciamento: 18/12/2015, até às 14h . Data e Horário da sessão Pública 
do Pregão Presencial: 18/12/2015, às 14h . local: Prefeitura de Ingaí, 
sita na Praça Gabriel de andrade Junqueira n .º 30, Centro, Ingaí/mG . 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Ingaí/MG torna público 
que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial tendo por 
tipo e critério de julgamento o menor preço global . os interessados 
poderão obter gratuitamente a integra do Edital de licitação, no ende-
reço acima descrito . Demais informações ou esclarecimentos poderão 
ser obtidos pelo telefone n .º (35) 3824-1144, no horário das 11h às 17h . 
Prefeitura municipal de Ingaí/mG, 04 de dezembro de 2015, adriano 
Nogueira martins– Pregoeiro .

4 cm -04 772933 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAGuARA- torna público 
Extrato de Contrato 199/2015 . Contratada: Vip Comércio de máqui-
nas de Costura lTDa - EPP . objeto: aquisição de máquinas de costura, 
conforme discriminado no anexo I deste edital atendendo ao convênio 
946/2013 junto a sEDEsE . alisson Diego batista moraes - Prefeito 
municipal – 09/11/2015 .

2 cm -04 773013 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS

Processo licitatório n°058/2015
Credenciamento n°002/2015

 através de seu Pregoeiro municipal - Haroldo lourenço da rocha 
e sua Equipe de apoio, comunica que fará realizar às 12:00 horas do 
dia 18 de dezembro de 2015, na sede da Prefeitura municipal, lici-
tação na modalidade CrEDENCIamENTo, que tem por objetivo 
Credenciamento de Empresas para o fornecimento de combustíveis 
para a frota de veículos da Prefeitura, e comunica que a solicitação 
do Edital encontra-se à disposição dos interessados no departamento 
de licitações e no site www .itamaratideminas .mg .gov .br, Itamarati de 
minas, 04 de dezembro de 2015 . Haroldo lourenço da rocha (Prego-
eiro municipal) .

3 cm -04 772957 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS

Processo licitatório n°060/2015
Pregão Presencial n°036/2015

 através de seu Pregoeiro municipal - Haroldo lourenço da rocha 
e sua Equipe de apoio, comunica que fará realizar às 12:00 horas do 
dia 17 de dezembro de 2015, na sede da Prefeitura municipal, licita-
ção tipo menor preço por item, que tem por objetivo a aquisição de 
Óleos Lubrificantes, graxa e fluído de freio, para a frota de veículos 
da prefeitura municipal no ano de 2016, e comunica que a solicitação 
do Edital encontra-se à disposição dos interessados no departamento 
de licitações e no site www .itamaratideminas .mg .gov .br, Itamarati de 
minas, 04 de dezembro de 2015 . Haroldo lourenço da rocha (Prego-
eiro municipal) .

3 cm -04 773109 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS

Processo licitatório n°059/2015
Credenciamento n°003/2015

 através de seu Pregoeiro municipal - Haroldo lourenço da rocha e 
sua Equipe de apoio, comunica que fará realizar às 12:00 horas do dia 
22 de dezembro de 2015, na sede da Prefeitura, licitação na modalidade 
Credenciamento, que tem por objetivo a Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços na realização de Exames labora-
toriais em atendimento à secretaria municipal de saúde deste municí-
pio, e comunica que a solicitação do Edital encontra-se à disposição 
dos interessados no departamento de licitações e no site www .itama-
ratideminas .mg .gov .br, Itamarati de minas, 04 de dezembro de 2015 . 
Haroldo lourenço da rocha (Pregoeiro municipal) .

3 cm -04 772962 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS

Processo licitatório n°061/2015
Pregão Presencial n°037/2015

 através de seu Pregoeiro municipal - Haroldo lourenço da rocha e 
sua Equipe de apoio, comunica que fará realizar às 12:00 horas do dia 
21 de dezembro de 2015, na sede da Prefeitura municipal, licitação tipo 
menor preço por item, que tem por objetivo aquisição de medicamen-
tos manipulados para atender a secretaria municipal de saúde no de 
2016, e comunica que a solicitação do Edital encontra-se à disposição 
dos interessados no departamento de licitações e no site www .itama-
ratideminas .mg .gov .br, Itamarati de minas, 04 de dezembro de 2015 . 
Haroldo lourenço da rocha (Pregoeiro municipal) .

3 cm -04 773127 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITANHANDu –Extrato - o Pre-
feito Municipal Ratifica e Homologa o Termo de Dispensa de Licitação 
nº 027/2015, com data de 23/11/2015, tendo como objeto prestação de 
serviços de publicações no Diário Oficial “Minas Gerais” de atos cuja 
publicidade é exigida por lei . Embasamento legal: art . 24, inciso VIII 
da Lei 8.666/93. Contrato nº 268/2015 : Imprensa Oficial do Estado 
de minas Gerais - IomG, CNPJ 17 .404 .302/0001-28, belo Horizonte/
mG, Valor: r$ 88 .590,00 . Dotação orçamentária: 02 .02 .00 .04 .122 .000
2 .2003 .3 .3 .90 .39 .00 . Data: 24/11/2015 . Vigência: 23/11/2016 . Joaquim 
arnoldo Evangelista silva – Prefeito municipal .

3 cm -04 773160 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITANHANDu / MG – aviso de 
Edital . Tomada de Preços nº 16/2015 – Do tipo menor preço, emprei-
tada global, objetivando a execução de obra de pavimentação de vias 
urbanas no município de Itanhandu, conforme Contrato de repasse 
nº 0299 .764-41/2009 - ministérios das Cidades / Caixa . sessão dia 
22/12/2015, às 14h00min . Informações na Prefeitura . Praça amador 
Guedes, nº165 . Tel .: 35 3361-2000 . Edital no site www .itanhandu .
mg .gov .br . marcos alexandre de Carvalho – Presidente da CPl .

2 cm -04 772969 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAPEVA/MG 

 Concorrência 001/2015
Processo licitatório 121/2015, Edital 074/2015, Concorrência 
001/2015, Tipo: menor preço global, objeto: contratação de empresa 
especializada para construção de prédio (escola tipo c – projeto 2), 
na rua são lucas no município de Itapeva/mG, através do termo de 
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