
minas Gerais - Caderno 2 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas sábado, 31 de maio de 2014 – 15 
Cataguases/MG, a abertura da licitação na modalidade de CoNCor-
rÊNCIa PÚBlICa Nº 001/2014, do tipo MENor PrEço GloBal, 
com objeto de contratação de empresa especializada em limpeza e con-
servação para prestação de serviços de varrição, capina, limpeza e con-
servação de vias públicas e logradouros, com disponibilização da mão 
de obra, material e equipamentos, veículos, motoristas e combustível . 
Valor estimado: r$ 1 .487 .172,24 . os interessados poderão retirar o edi-
tal no site: www .cataguases .mg .gov .br ou entrar em contato através do 
telefone (32) 3422-1066, ramal 214 . Cataguases, 29 de maio de 2014 .
 ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 077/2014 - ToMaDa DE PrEços 
Nº 007/2014 . o Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito 
Municipal o sr . José César samor comunica a todos os interessados 
que fará realizar no dia 18 de junho de 2 .014 às 09:00 horas no salão 
Nobre Humberto Hardman Henriques, situado na Praça santa rita, 
462, Centro, Cataguases/MG, a abertura do Processo licitatório nº 
077/14 na modalidade Tomada de Preços nº 007/2014, Tipo Menor 
Preço, com objeto de contratação de empresa para prestação de servi-
ços no transporte escolar rural - Cataguarino e Glória . Valor estimado: 
r$ 353 .187,12 . os interessados poderão adquirir o edital, a partir do 
dia 03/06/2014, através do site: www .cataguases .mg .gov .br e qualquer 
dúvida entrar em contato pelo tel: (32) 3422-1066, ramal 214, 219 e 
251 ou através do e-mail: licitacao@cataguases .mg .gov .br . Cataguases, 
29 de maio de 2 .014 .
 ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 081/2014 - PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº 065/2014 . o Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito 
Municipal o sr . José César samor comunica a todos os interessados que 
fará realizar no dia 17 de junho de 2 .014 às 09:00 horas no salão Nobre 
Humberto Hardman Henriques, situado na Praça santa rita, 462, Cen-
tro, Cataguases/MG, a abertura do Processo licitatório nº 081/14 na 
modalidade Pregão Presencial nº 065/2014, Tipo Menor Preço por Item, 
para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Merenda 
Escolar . PNaE/ PNaP/ aEE/ EJa/ PNaC/ ENsINo MÉDIo/ rEC . 
PrÓPrIo . Valor estimado: r$ 396 .076,80 . os interessados poderão 
adquirir o edital através do site: www .cataguases .mg .gov .br e qualquer 
dúvida entrar em contato pelo tel: (32) 3422-1066, ramal 214, 219 e 
251 ou através do e-mail: licitacao@cataguases .mg .gov .br .Cataguases, 
29 de maio de 2 .014 .
 ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 086/2014 - PrEGÃo PrEsENCIal 
Nº 070/2014 . o Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito 
Municipal o sr . José César samor comunica a todos os interessados que 
fará realizar no dia 25 de junho de 2 .014 às 15:00 horas no salão Nobre 
Humberto Hardman Henriques, situado na Praça santa rita, 462, Cen-
tro, Cataguases/MG, a abertura do Processo licitatório nº 086/14 na 
modalidade Pregão Presencial nº 070/2014, Tipo Menor Preço, para 
aquisição de 1 veículo zero km, modelo/ano 2014/2014, tipo minivan 
e 2 veículos zero km, modelo/ano 2014/2014, tipo hatch, para atender 
a secretaria Municipal de saúde . Valor estimado: r$ 108 .003,00 . os 
interessados poderão adquirir o edital através do site: www .catagua-
ses .mg .gov .br e qualquer dúvida entrar em contato pelo tel: (32) 3422-
1066, ramal 214, 219 e 251 ou através do e-mail: licitacao@cataguases .
mg .gov .br . Cataguases, 29 de maio de 2 .014 .

15 cm -30 565218 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE SANTo ANToNIo Do 
ITAMBÉ/MG.a Prefeitura Municipal de santo antonio do Itambé/
MG, fará realizar Processo licitatório n .º 033/2014 – Tomada de Preço 
n .º 003/2014 . objeto: Contratação de empresa para execução de calça-
mento em bloquete hexagonal de concreto pelo Programa “PRÓMUNI-
CÍPIO”. Abertura dia: 18/06/2014 às 09:00hs. Informações através do 
telefone (33) 3428-1223, e pelo email: licitacaoitambe@hotmail .com . 
santo antonio do Itambé, 29 de maio de 2014 . Cecir alves Diamantino 
- Prefeito Municipal .

2 cm -30 565219 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE ARINoS/MG. a Prefeitura Muni-
cipal de arinos/MG torna público para conhecimento dos interessados, 
que no dia 23 de junho de 2014, às 14:00 horas, realizará ToMaDa 
DE PrEços Nº 005/2014 . objeto: contratação de empresa especiali-
zada para pavimentação asfáltica tipo TsD em vias do distrito de Vila 
Bom Jesus no município de arinos, conforme Convênio nº 0583/2014 
MGI de acordo com edital e seus anexos . a cópia do Edital poderá 
ser obtido na sede da Prefeitura Municipal, das 07:30 às 17:00 horas, 
maiores informações pelo telefone (38) 3635-2582 . Prefeitura Muni-
cipal de arinos, 30 de maio de 2014 . (a) alessandra Nunes de Deus 
– Presidente CPl .

3 cm -30 565244 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE FoRMIGA-MG

Processo de licitação nº . 096/14 – MoD . Pregão – registro de Preços - 
n .º 076/14 - Tipo: Menor preço por item . objeto: Contratação de empre-
sas especializadas na prestação de serviços de confecção de próteses 
odontológicas totais e parciais removíveis . a abertura da sessão será às 
13:00 h, dia 13/06/2014 . local: r . Barão de Piumhi 92-a, Diretoria de 
Compras Públicas, Formiga – MG . Informações: telefones (37) 3329-
1843 / 3329-1844; e-mail: licitcompras@yahoo .com .br . Edital disponí-
vel no site: www .formiga .mg .gov .br .
Processo de licitação nº . 112/14 – Mod . Pregão – registro de Preços - 
n .º 089/14 - Tipo: Menor preço por item . objeto: aquisição de gêneros 
de alimentação . a abertura da sessão será às 08:00 h, dia 17/06/2014 . 
local: r . Barão de Piumhi 92-a, Diretoria de Compras Públicas, 
Formiga – MG . Informações: telefones (37) 3329-1843/3329-1844; 
e-mail: licitcompras@yahoo .com .br . Edital disponível no site: www .
formiga .mg .gov .br . 

4 cm -30 565459 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITABIRITo/MG .ErraTa - Pre-
gão Presencial nº 140/2014 - Pl 216/2014 . o Município de Itabirito/
MG torna público a suspensão sine die do processo em epígrafe para 
análise e julgamento das impugnações apresentadas .

1 cm -30 565363 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITABIRITo/MG.o MuNICÍ-
PIo DE ITaBIrITo TorNa PÚBlICo: CoNTraTo 347/2014 – PP 
067/2014 - Pl 095/2014 . Contratação de pessoa jurídica para forneci-
mento de Medicamentos de controle especial para atender a demanda 
Centro de atendimento Psicossocial (CaPs - adulto) e Centro de 
atendimento Psicossocial Infantil (CaPs – Infantis) . Contratada Mais 
Medicamentos ltda, CNPJ: 08 .432 .330/0001-68 . Valor: r$ 19 .203,20 . 
Dotação: 02 .009 .001– 10 .302 .1020 .2583-33903000–149–398- ass .: 
21/05/2014 . Vigência: 31/12/14 .

2 cm -30 565467 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CAMPoS GERAIS(MG)- 
Comunica PrEGÃo PrEsENCIal 29/2014, Menor Preço unit ., 
objeto: aQuIsIçÃo DE MoBIlIarIo EsColar CoNV . 
Nº62 .1 .1015/2013 . seção: 09/06/2014 ás 09:30min .Edital na sec . Mun . 
de Compras, rua 25 DE DEZEMBro,410, CENTro, CEP 37160-
000, TEl (35)3853-1163 . ou pelo site: www .camposgerais .mg .gov .br . 
Campos Gerais, 30/05/2014 . Francisco de assis souza - Pregoeiro

2 cm -30 565196 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE MuRIAÉpublica adiamento da 
Data de abertura do Processo licitatório na modalidade Pregão Presen-
cial n° 122/2014 - objeto: registro de preço para aquisição de equipa-
mentos, mobiliários e utensílios para utilização em unidades de saúde, 
para atender as necessidades do Centro Viva Vida e Hiperdia - abertura 
da sessão adiada para o dia 12/06/2014 às 08:00 horas, na av . Maes-
tro Sansão, 236/3º andar, Ed. Centro Administrativo “Pres. Tancredo 
Neves”, Centro, Muriaé, MG - Solicitação do Edital e informações pelo 
telefone (32) 3696-3317 ou e-mail licitacao@muriae .mg .gov .br .
Prefeitura Municipal de Muriaé publica abertura do processo licitatório 
na modalidade Tomada de Preço n° 009/2014 - objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviço de mão de obra com fornecimento 
de material, para ampliação da Escola Municipal Maria do Carmo Cer-
queira Castro - abertura da sessão de licitação dia 17/06/2014 às 08:00 
horas, na av . Maestro sansão, 236/3º andar, Ed . Centro administrativo 

“Pres. Tancredo Neves”, Centro, Muriaé, MG - Solicitação do edital e 
informações pelo telefone (32) 3696-3317 ou e-mail licitacao@muriae .
mg .gov .br .
Prefeitura Municipal de Muriaé publica abertura do processo licitatório 
na modalidade Tomada de Preço n° 010/2014 - objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviço de mão de obra com fornecimento 
de material, para reforma da Escola Municipal Maria Hastenreiter Dor-
nelas - abertura da sessão de licitação dia 17/06/2014 às 11:00 horas, 
na Av. Maestro Sansão, 236/3º Andar, Ed. Centro Administrativo “Pres. 
Tancredo Neves”, Centro, Muriaé, MG - Solicitação do edital e infor-
mações pelo telefone (32) 3696-3317 ou e-mail licitacao@muriae .
mg .gov .br .

6 cm -30 565000 - 1
CÂMARA MuNICIPAL DE PADRE CARVALHo -aviso de lici-
tação - leilão nº . 001/2014 . a Câmara Municipal De Padre Carvalho, 
Estado de Minas Gerais, CNPJ 02 .513 .735/0001-44, torna público 
a realização do leilão Público nº . 001/2014, no dia 18/06/2014 às 
13h00min, do tipo maior lance, que objetiva a alienação de 01 (um) 
veículo, tipo WV Gol 1 .0 geração IV, ano 2008/2009, documentação 
legalizada, pertencente à Câmara, no estado em que se encontra, em 
uso, considerado inservível e de recuperação antieconômica para o uso 
da Câmara . os interessados poderão solicitar o edital com as informa-
ções complementares no endereço acima mencionado no horário de 
07h00min às 13h00min, através do telefone (38)3238-8137 ou e-mail: 
cmpadrecarvalho@yahoo .com .br ., preferencialmente . P . Carvalho/MG, 
28/05/2014 - Edson alcântara lisboa - leiloeiro administrativo .

3 cm -30 565396 - 1
PREFEITuRA DE BoCAIuVA/MG . aviso de licitação . Proc . lic . 
51/14, PE 6/14 . objeto: aquis . equipamentos e materiais hospitalares . 
sessão dia 13/06/14 às 14h . Edital nos sites www .caixa .gov .br e www .
bocaiuva .mg .gov .br . E-mail: pmb .licitacao@yahoo .com .br . simone C . 
Vieira – Pregoeira .

1 cm -30 565270 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ARACITABA - MG- aviso de 
licitação . P .a . nº 033/2014, leilão nº 02/2014 . objeto: leilão de bem 
móvel e inservível ao serviço público municipal . Data: 25 de junho de 
2014, às 09:00h, no Galpão da Prefeitura Municipal de santa Bárbara 
do Tugúrio . o Edital completo poderá ser obtido junto à Comissão de 
licitação, na sede da Prefeitura na Praça Barão de Montes Claros, nº 
16, Centro, aracitaba-MG, nos dias úteis, das 12:00 às 18:00 horas . 
Maiores informações pelo telefone (32) 3256-1151 . aracitaba, 26 de 
maio de 2014 . sebastião Neves de Melo- Presidente da Comissão .

2 cm -30 565109 - 1
o MuNICIPIo DE MATIAS CARDoSo-MG, de acordo com as 
disposições da lei 8 .666/93 e suas alterações, torna público o cancela-
mento da licitação, PrEGÃo PrEsENCIal 029/2014  . Matias Car-
doso- MG, 26 de maio de 2014 . Fabrício de souza Costa – Pregoeiro 
Nomeado .

1 cm -30 565264 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo JoÃo Do PACuÍ – MG

 – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 018/2014 – Processo nº 036/2014 . o 
Prefeito de são João do Pacuí - MG, cumprindo o que determina as leis 
8 .666/1993 e 10 .520/2002, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, para contratação de pessoa física/jurí-
dica para prestar serviços de transporte de estudantes das redes munici-
pal e estadual de ensino, durante o segundo semestre (nova rota) . Tipo: 
Menor Preço por km rodado . Data de abertura e entrega dos envelopes: 
13/06/2014, horário: 10:00 horas . Edital e informações somente pelo 
e-mail: licitacao@saojoaodopacui .mg .gov .br . são João do Pacuí, 30 de 
Maio de 2014 . arismar araújo Barbosa – Prefeito Municipal .

3 cm -30 565392 - 1

A P.M. NINHEIRA/MG, torna pública a revogação do Processo lici-
tatório nº 038/2014 Modalidade Pregão Presencial nº 034/2014, tal 
motivação faz se necessária tendo em vista Decisão do TCE/MG que 
entende ser vedada a realização de licitação para contratação de servi-
ços médicos para o atendimento em PsF e atenção Básica . Maiores 
Informações pelo fone/fax (038) 3832-8335 . Narques rocha – Prefeito 
Municipal .
a P .M . NINHEIra/MG, torna pública a realização do Pregão Presen-
cial nº 035/2014, tipo registro de Preços para aquisição Peças para a 
frota de veículos municipal, no dia 17/06/2014 às 09h00min . Maiores 
informações pelo fone/fax (038) 3832-8335 – lúcio silva sobrinho – 
Pregoeiro Municipal .
a P .M . NINHEIra/MG, torna pública a realização do Pregão Pre-
sencial nº 036/2014, tipo registro de Preços para aquisição de Mate-
rial Gráfico, no dia 11/06/2014 às 16h00min. Maiores informações 
pelo fone/fax (038) 3832-8335 – lúcio silva sobrinho – Pregoeiro 
Municipal .
a P .M . NINHEIra/MG, torna pública a realização do Pregão Pre-
sencial nº 037/2014, para contratação de empresa para a locação de 
estrutura (palco, som, gerador, banheiros químicos) e serviços de segu-
rança para as tradicionais Festas Juninas a acontecer nos dias 27, 28 
e 29/06/2014, no dia 11/06/2014 às 09h00min . Maiores informações 
pelo fone/fax (038) 3832-8335 – lúcio silva sobrinho – Pregoeiro 
Municipal .
a P .M . NINHEIra/MG, torna pública a realização do Pregão Pre-
sencial nº 038/2014, tipo registro de Preços para aquisição de fogos 
de artificio e montagem de show pirotécnico, no dia 11/06/2014 às 
14h00min . Maiores informações pelo fone/fax (038) 3832-8335 – 
lúcio silva sobrinho – Pregoeiro Municipal .

7 cm -30 565485 - 1

 PREFEITuRA MuNICIPAL DE IPABA/MG- Torna público, aviso 
de licitação, por intermédio de seu pregoeiro, Pregão Presencial nº . 
00026/2014, com abertura para o dia 13/06/14 às 09:00 horas, registro 
de Preço para futura contratação de empresa para o fornecimento de 
diversas Peças e acessórios e prestação de serviços especializados na 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CoNTraTaNTE, 
adotando o critério de MaIor DEsCoNTo por parte do fornecedor 
sobre a Tabela de Preços de Peças e acessórios originais ou genuínas, e 
especificações constantes do Anexo I deste edital de Pregão Presencial 
026/2014 . regiane oliveira Magalhães Fideles – Pregoeira .

3 cm -30 565174 - 1

o MuNICÍPIo DE sarDoÁ/MG - Torna público para ciência dos 
interessados, que estará realizando o Pregão 020/2014, objeto: registro 
de preço para futura contratação de fornecedor objetivando o forneci-
mento parcelado de cestas básicas para suprir as necessidades da secre-
taria Municipal de assistência social do município de sardoá - MG, 
Data: 26/06/2014 Horário: 09:00 . o Edital poderá ser retirado direta-
mente no setor de licitações, no horário das 08h00min às 16h00min, 
na rua Padre sady rabelo, 121, centro, sardoá ou solicitado através 
do e-mail:licitapmisardoa@hotmail .com Informações: Tel .: (33) 3296-
1116 com Miriane aparecida Pereira da Cruz – Presidente da CPl .
o Município de sardoá - MG torna público para ciência dos inte-
ressados, que estará realizando o Pregão 021/2014, objeto: registro 
de Preços para contratação de fornecimento de materiais de limpeza 
diversos para atender a todas as secretarias do Município de sardoá, 
Data: 26/06/2014 Horário: 13:00 . o Edital poderá ser retirado direta-
mente no setor de licitações, no horário das 08h00min às 16h00min, 
na rua Padre sady rabelo, 121, centro, sardoá ou solicitado através 
do e-mail:licitapmisardoa@hotmail .com Informações: Tel .: (33) 3296-
1116 com Miriane aparecida Pereira da Cruz – Presidente da CPl .

4 cm -30 565224 - 1
 o MuNICÍPIo DE ITABIRINHA/MG- Torna público aos inte-
ressados que será realizada licitação, modalidade Pregão Presencial 
para registro de Preços nº 24/2014, parafutura contratação de farmá-
cia para fornecimento de medicamentos tidos como éticos, genéricos, 
similares e populares, de pronta entrega para atender as necessidades 

excepcionais da secretaria Municipal da saúde e saneamento,com 
abertura dos envelopes, no dia 16 de junho de 2014, às 09h00m, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Itabirinha . o edital poderá 
ser obtidas na sede do Município na rua Cândido Bacelar, nº . 76, cen-
tro, Itabirinha – MG e Informações através do contato: Telefax (0xx33) 
3247-1403, (sr . Walassy Magno Feliciano reis), ou e-mail:licitacao@
itabirinha .mg .gov .br .

3 cm -30 565226 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃo FÉLIX DE MINAS/
MGtorna publico que abrirá o pregão presencial para registro de preços 
nº . 24/2014, menor preço Global,cujo objeto é contratação de empresa 
para prestação de serviços de despachante para a regularização da frota 
do Município de são Félix de Minas/MG . a abertura será dia 13 de 
junho de 2014 às 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal . as infor-
mações e cópia da disposição dos interessados, no horário de 08h00m 
às 11h00m e de 12h30 às 16h00m, na rua Frei Inocêncio, nº . 236 – 
Centro, são Félix de Minas – MG . Informações através do Tel .: (0xx33) 
3246-9066 ou e-mail:licitapmsfm@hotmail .com .
PrEFEITura MuNICIPal DE sÃo FÉlIX DE MINas/MG torna 
publico que abrirá o pregão presencial para registro de preços nº . 
25/2014, menor preço Item,cujo objeto éContração de fornecedor espe-
cializado em fornecimento parcelado de mármores e granitos acabados 
para acabamentos em reformas e construção diversos setores do Muni-
cípio de são Félix de Minas/MG .a abertura será dia 13 de junho de 
2014 às 13h30min, na sede da Prefeitura Municipal . as informações e 
cópia da disposição dos interessados, no horário de 08h00m às 11h00m 
e de 12h30 às 16h00m, na rua Frei Inocêncio, nº . 236 – Centro, são 
Félix de Minas – MG . Informações através do Tel .: (0xx33) 3246-9066 
ou e-mail:licitapmsfm@hotmail .com .

5 cm -30 565381 - 1

Município de Barrosotorna pública Proc . 145/14 - Tomada de Preços 
nº . 003/2014 - Construção de rede de drenagem pluvial Bairro da Praia 
recurso do Governo Federal através do PaC 2 . abertura dia 18/06/2014 
às 13:00 horas . retira edital www .barroso .mg .gov .br - 3359-3014 . san-
dra Maria do Nascimento - Presidente da Comissão de licitação .

1 cm -30 565085 - 1

aPREFEITuRA MuNICIPAL DE CÔNEGo MARINHo/MG, 
torna público o aviso de licitação, objetivando a Prestação de servi-
ços de arbitragem e auxiliares de árbitro para apitar os jogos dos cam-
peonatos do Município, conforme detalhado no Termo de referência . 
Processo licitatório nº . 044/2014 - Pregão Presencial nº . 023/2014 . 
abertura dos envelopes dia 17/06 às 09:00hs . Interessados deverão 
manter contato através do e-mail: licitacaoconego@yahoo .com .br ou 
diretamente na sede do Município, av . Hermenegildo N . silva, s/n - 
Centro - Cônego Marinho/MG - horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 
às 17:00 hs .

3 cm -30 565105 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITuIuTABA- aVIso/CoMuNI-
CaDo . a Prefeitura Municipal de Ituiutaba/Departamento de admi-
nistração CoMuNICa que se encontra disponível o seguinte proce-
dimento de acordo com lei 8 .666/1993 e lei nº . 10 .520/2002: aviso 
de licitação: 1 - Processo licitatório Nº . 085/2014 - Pregão Presencial 
Nº . 018/2014 . Data: 13/Junho/2014 - Horário: 14h (quatorze horas) - 
oBJETo: registro de Preços para eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios e material de consumo - recursos: Próprios . oBs .: EDITal 
DIsPoNÍVEl No sITE: site: www .ituiutaba .mg .gov .br; Tele-fax (34) 
3271-8181/e-mail: licitacao@ituiutaba .mg .gov .br . Prefeitura Muni-
cipal de Ituiutaba em 30 de maio de 2014 . Walcyr soares Valadão 
- Pregoeiro .

3 cm -30 565123 - 1

aVIso DE lICITaçÃo - aPrefeitura de Maravilhas/MGtorna 
público que fará realizar Processo licit . 050/14, PrEGÃo nº 034/14, 
p/ registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de som, 
de informática, eletroeletrônicos e móveis para os diversos departa-
mentos do Município de Maravilhas-MG . Dt . abertura: 17/06/14 às 
09:00h . Informações pelo e-mail: licitacao@maravilhas .mg .gov .br . 
PrEGoEIra .

2 cm -30 565134 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITAoBIM- aviso de licitação - 
Pregão Presencial nº . 026/2014 . o Município de Itaobim torna público 
que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial . Tipo: Menor 
preço por item, para aquisição de um Veículo automotor Tipo Van . 
a abertura dos envelopes dar-se-á no dia: 18/06/2014, às 09:00h . as 
cópias do Edital nº . 035/2014 - Pal Nº . 039/2014 - PrEGÃo PrE-
sENCIal Nº . 026/2014, bem como esclarecimentos e informações 
poderão ser obtidos no Departamento Municipal de Compras, licitação 
e Patrimônio, situado na rua Belo Horizonte, 360, Centro, CEP 39 .625-
000 - Itaobim-MG . Fone: (33) 3734-1157 . E-mail: licitacao@itaobim .
mg .gov .br . robson José Chaves - Diretor do Departamento Municipal 
de Compras, licitação e Patrimônio .

3 cm -30 565331 - 1

 aviso de licitação - referente Pregão Presencial Nº . 014/2014 . 
a PrEFEITura DE BErIZal, Estado de Minas Gerais, CNPJ 
01 .614 .602/0001-00, com sede à rua luiz otávio Franco, 18 - Centro 
- 39 .555-000, torna-se público a quem interessar que estará realizando 
no dia 11/06/2014 às 10h00min, licitação na modalidade PrEGÃo 
PrEsENCIal Nº . 014/2014, tipo menor preço por lote, objetivando 
a contratação de empresa especializada para locação, instalação e ope-
racionalização de infra estrutura (som, iluminação, gerador, palco, ten-
das, banheiros químicos e grid) para a realização da 18ª Festa Junina 
de Berizal . os interessados poderão solicitar o edital com as informa-
ções complementares no endereço acima mencionado no horário de 
07h00min às 13h00min, pelo Telefax (38) 3845-8122 ou através do 
e-mail: licitacao .berizalmg@gmail .com, preferencialmente . Berizal/
MG, 30/05/2014 - Eliene soares lopes - Pregoeira .

3 cm -30 565391 - 1

A Prefeitura Municipal de urucânia torna público o Processo licita-
tório nº. 061/2014 - Pregão 034/2014 para retífica de motor de veículo 
sprinter . a abertura ocorrerá no dia 12/06/2014 às 09:00 . o edital está 
disponível na Prefeitura à Praça leopoldino Januário Pereira, 314, Cen-
tro e no site www .urucania .mg .gov .br . urucânia, 22/05/2014 . richele 
ap . silva de Jesus . Pregoeira .

a Prefeitura Municipal de urucânia torna público o Processo licitatório 
nº . 064/2014 - Pregão 035/2014 para locação de Tendas, Banheiro Quí-
mico, serviço de áudio e vídeo, gerador, gradis, fechamentos e contra-
tação de seguranças para a Festa da Cidade . a abertura ocorrerá no dia 
13/06/2014 às 09:00 . o edital está disponível na Prefeitura à Praça leo-
poldino Januário Pereira, 314, Centro e no site www .urucania .mg .gov .
br . urucânia, 22/05/2014 . richele ap . silva de Jesus . Pregoeira .

a Prefeitura Municipal de urucânia torna público o Processo licita-
tório nº . 063/2014 - Tomada de Preço 012/2014 para Contratação de 
empresa no ramo de construção civil para Calçamento e drenagem 
das ruas JosÉ FErrEIra PINTo - DIsTrITo DE CarDosos e 
MaNoEl arTHur sÉGala - BaIrro Paulo GIarDINI . Visita 
técnica no dia 11/06/2014 das 09:00 às 11:00 hs e de 13:00 às 16:00 
hs, devendo as empresas agendarem com antecedência de pelo menos 
01 (um) dia através do telefone (31) 3876-1300/ (31) 3876-1425 ou 
e-mail: licitacao@urucania .mg .gov .br . recebimento dos Envelopes de 
Habilitação e Proposta até às 09:00 hs do dia 17/06/2014 . urucânia, 
22/05/2014 . sérgio Fernando Mayrink . Presidente CPl .

a Prefeitura Municipal de urucânia, através da Comissão Especial 
de Chamamento Público, instituída pelo Decreto Nº . 111/2014, CoN-
VIDa as empresas do ramo da construção civil a manifestarem inte-
resse na apresentação de proposta para a construção de uma quantidade 
mínima de 25 (vinte e cinco) unidades Habitacionais destinadas às 
famílias de uma única faixa de renda (Faixa 1 - renda até r$ 1 .600,00), 
incluída a execução da infraestrutura correspondente, no âmbito do 
Programa “Minha Casa, Minha Vida”, conforme as condições infor-
madas no edital de Chamamento Público nº . 001/2014 . o edital em 
sua versão completa, contendo os respectivos anexos, informações, 
condições para participação e esclarecimentos necessários estará dis-
ponível, em horário de expediente da administração Pública Munici-
pal, na Prefeitura Municipal de urucânia localizada na Pça . leopoldino 
Januário Pereira, 314, Centro e através site: www .urucania .mg .gov .br . 
os envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta do 
projeto das empresas interessadas deverão ser entregues à Comissão de 
Licitações, lacrados e identificados no dia da abertura dos mesmos, que 
ocorrerá no dia 16 de junho de 2014, às 09h00min, na sala de reuni-
ões da Prefeitura Municipal . urucânia, 29/05/2014 . Márcia Cristina de 
almeida . Presidente da Comissão de Chamamento Público .

a Prefeitura Municipal de urucânia torna pública suspensão da decla-
ração de inidoneidade da empresa MasTEr CoMÉrCIo DE MaTE-
rIal EsColar lTDa . - EPP CNPJ 07 .246 .740/0001-51, tendo em 
vista que a mesma negociou parcelamento de sua dívida junto ao Muni-
cípio, tornando-a apta a participar de processos licitatórios . Frederico 
Brum de Carvalho . Prefeito .

12 cm -30 565415 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE ITuIuTABA - aVIso/CoMuNI-
CaDo . a Prefeitura Municipal de Ituiutaba/Departamento de admi-
nistração CoMuNICa que se encontra disponível os seguintes pro-
cedimentos de acordo com lei 8 .666/1993 e lei nº . 10 .520/2002: 
resultados de licitação . 1 - Processo licitatório Nº . 053/2014 - Con-
corrência Pública Nº . 002/2014 . oBJETo: recapeamento asfáltico - 
rECursos: Próprios . 2 - Processo licitatório Nº . 054/2014 - Concor-
rência Pública Nº . 003/2014 . oBJETo: Pavimentação e Drenagem Vias 
urbanas - rECursos: secretaria de Transportes e obras Públicas de 
Minas Gerais - sEToP/Próprios . rEsulTaDo DIsPoNÍVEl: www .
ituiutaba .mg .gov .br . Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 30 de maio 
de 2014 . sandro Batista salomão - Diretor .

3 cm -30 565429 - 1

Prefeitura Municipal de Berilo/MG.Edital nº 01/2014 . o Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições, Homologa o resultado Final 
do Processo seletivo publicado no site www .seapconcursos .com .br em 
30/05/2014, através do Decreto nº 017 de 30/05/2014, para que produza 
os seus efeitos legais .

1 cm -30 565324 - 1

Prefeitura de Brumadinho/MG . 1º Termo de apostilamento ao Con-
trato nº 096 e 095/2014, para majoração do valor unitário do cartão 
alimentação firmado entre o Município de Brumadinho e a Empresa: 
Verocheque refeições ltda, concedido a funcionários ativos inativos 
da PMB . antônio Brandão – Prefeito .

1 cm -30 565337 - 1

o Município de São Domingos do Prata/MG, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação no dia 16 
de junho de 2014 às 08:00 horas, na modalidade de Pregão Presen-
cial nº 037/2014 . objeto: Contratação de empresa para fornecimento 
de material de limpeza linha automotivo . Mais informações poderão 
ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal rua Getúlio Vargas, 224, 
Centro, são Domingos do Prata, ou pelo telefone do setor de licitações 
(31) 3856-1385, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:30 horas . 
são Domingos do Prata, 30 de maio de 2014 . Fernando rolla - Pre-
feito Municipal .

3 cm -30 565340 - 1

Prefeitura Municipal de Carmo de Minas/MG  . aviso de licitação . 
Processo nº 088/2014 - Pregão Presencial nº 037/2014 . objeto: Presta-
ção de serviços de assessoria Técnica na apuração do Índice do Valor 
adicionado Fiscal . abertura da sessão e entrega da Documentação e 
Proposta Comercial Prevista p/ 13/06/14 às 12:40 horas . Informações 
tel . (035) 3334-1200, ramal 23 . solicitação de Edital pelo site www .car-
modeminas .mg .gov .br ou email: licitacao@carmodeminas .mg .gov .br .
Prefeitura Municipal de Carmo de Minas/MG  . aviso de licitação . Pro-
cesso nº 089/2014 - Pregão Presencial nº 038/2014 . objeto: Forneci-
mento parcelado de materiais de limpeza para Educação . abertura da 
sessão e entrega da Documentação e Proposta Comercial Prevista p/ 
18/06/14 às 12:40 horas . Informações tel . (035) 3334-1200, ramal 23 . 
solicitação de Edital pelo site www .carmodeminas .mg .gov .br ou email: 
licitacao@carmodeminas .mg .gov .br .

3 cm -30 565342 - 1

Câmara Municipal de Romaria/MG . objeto: Constitui objeto da 
presente licitação: aquisição de combustível para consumo no veiculo 
do Poder legislativo a ser fornecido de forma parcelada e em bomba 
no Município de romaria, sendo no perímetro urbano durante o exer-
cício de 2014, em atendimento às necessidades do Poder legislativo 
Municipal, conforme quantidades e especificações contidas no Anexo 
I.Contratado: Posto Magalhaes ltda . Período do Contrato: o prazo de 
execução será no período de 25/04/2014 a 31/12/14 . selcon sebastiao 
Pires - Presidente da Câmara .

2 cm -30 565354 - 1

Prefeitura Municipal de São José do Jacuri/MG . Aviso de Retifi-
cação . onde se lê: Pregão Presencial nº 063/2014, leia-se: Pregão Pre-
sencial nº 035/2014 e onde se lê: Proc . nº 035/2014, leia-se: Proc . nº 
063/2014 . objeto: registro de Preços visando à contratação de serviços 
de seguro para os veículos que compõe a frota do Município de são 
José do Jacuri/MG, conforme Termo de referência constante no anexo 
I do Edital . Tipo: Menor preço Item . abertura 13/06/2014 . Maiores 
informações no prédio da Prefeitura . Tel .: (33) 3433-1314 . Viviane 
silva Ferreira Pena - Pregoeira .

2 cm -30 565379 - 1

Editais de Comarcas
CoMarCa DE BElo HorIZoNTE - 1ª Vara CÍVEl - JusTIça 
GraTuITa - edital de INTIMaçÃo prazo de 20 (vinte) dias . a MMa . 
Juíza de Direito Dra . soraya Hassan Baz láuar, em pleno exercício 
do cargo e na forma da lei, etc . . . faz saber aos que virem ou deste edi-
tal tiverem conhecimento, que perante este Juízo e secretaria tramitam 
os autos do processo nº 024 .10 .193 .369-5, ação de Execução Título 
Extrajudicial que Banco Bradesco s/a move contra Tekcom Teleco-
municações ltda, luiz Carlos Domingues de souza, Graziele rodri-
gues Moreira de souza e Nilton Martins dos santos . É o presente edi-
tal para INTIMar o executado NIlToN MarTINs Dos saNTos, 
residente e domiciliado em local incerto e não sabido, da conversão do 
arresto de fls. 76/80, em penhora, para oferecer embargos, no prazo de 
15 (quinze) dias, contados a partir do final do prazo deste edital. Pelo 
que se expediu o presente edital que será publicado e afixado em local 
de costume . Belo Horizonte, 27 de setembro de 2013 . José alexandre 
Magalhães soares, Escrivão Judicial, o subscrevi e assinei, por ordem 
do MM . Juiz de Direito .

4 cm -30 565039 - 1


