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da saúde/ANVIsA, em vigor, dispensada esta no caso de comércio 
varejista. m) Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF), quando 
a licitante for fabricante do gás; Quando for revendedora ou distribui-
dora, estas deverão apresentar documentação da fabricante da marca 
proposta . No subitem 9 .2 .2 - PArA As lICITANTEs NÃO CADAs-
TrADAs NEsTE MuNICÍPIO, inclua-se: p) Alvará sanitário, expe-
dido pela Vigilância sanitária competente da sede do domicílio do lici-
tante, em vigor; q) A .F .E (Autorização de Funcionamento da Empresa) 
emitida pelo Ministério da saúde/ANVIsA, em vigor, dispensada 
esta no caso de comércio varejista. r) Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), quando a licitante for fabricante do gás; Quando for 
revendedora ou distribuidora, estas deverão apresentar documentação 
da fabricante da marca proposta . A nova data de abertura dos envelopes 
nº 01 e 02 fica marcada para o dia 05 (dez) de maio de 2014 às 08:00 
horas . As demais cláusulas e condições estabelecidas no edital perma-
necem inalteradas . Patos de Minas, 08 de abril de 2014 . Juliano Jusce-
lino silva – Pregoeiro .

10 cm -08 542605 - 1
MuNICÍPIO DE PATOs DE MINAs/MG _ AVIsO DE DIsPENsA 
DE LICITAÇÃO Nº 26/2014 _ PROCESSO Nº 072/2014 _ Ratifico o 
parecer jurídico e reconheço no presente caso a Dispensa de licitação 
para locação de imóvel não residencial situado na rua Júlio Bruno nº 
192, Bairro Aurélio Caixeta, Patos de Minas/MG, destinado a residên-
cia do 2º Tenente José Marcos Ferreira da Junta de serviço Militar, con-
forme convênio, com fulcro no artigo 24, inciso X da lei nº 8 .666/93 .
Patos de Minas, 08 de Abril de 2014 . Pérsio Ferreira de Barros – secre-
tário Municipal de Administração . 

2 cm -08 542614 - 1
MuNICIPIO DE PATOs DE MINAs/MG – sECrETArIA MuNICI-
PAl DE sAÚDE – INEXIGIBIlIDADE Nº 003/2014 - PrOCEssO 
Nº 058/2014 - Considerando as informações constantes no presente 
processo e parecer favorável da Advocacia Geral do Município (AGM), 
ratifico o parecer jurídico e reconheço no presente caso a Inexigibili-
dade nº 003/2014 para a aquisição de equipos para bomba de infusão 
samtronic, para serem utilizados pelos pacientes atendidos pelo sus na 
unidade de Pronto Atendimento Porte III . Patos de Minas, 07 de abril 
de 2014 . DIrCEu DEOClECIANO PACHECO - secretário Munici-
pal de saúde

3 cm -08 542638 - 1
MuNICIPIo DE PAToS DE MINAS/MG – sECrETArIA MuNI-
CIPAl DE sAÚDE – DIsPENsA DE lICITAçÃO Nº 023/2014 – 
PrOCEssO Nº 063/2014 - Considerando as informações constantes 
no presente processo e parecer favorável da Advocacia Geral do Muni-
cípio (AGM), ratifico o parecer jurídico e reconheço no presente caso 
a Dispensa de licitação nº 023/2014, para a aquisição de medicamen-
tos para atendimento de urgência para uPA I, com fulcro no artigo 24, 
inciso IV da lei nº 8 .666/93 e suas alterações . Processo de Dispensa 
de licitação nº 023/2014 . Patos de Minas, 08 de abril de 2014 . Dirceu 
Deocleciano Pacheco - secretário Municipal de saúde

3 cm -08 542891 - 1
MuNICIPIo DE PAToS DE MINAS/MGsECrETArIA MuNICI-
PAl DE sAÚDE EXTrATO PErÍODO DE 01/03/2014 a 31/03/2014 
- //segundo Termo Aditivo // Contrato Nº 286/2012 // Contratada: 
MArTINs COMÉrCIO DE MEDICAMENTOs lTDA // Objeto: 
A Vigência do Contrato original é prorrogada até 31/06/2014 . // Pro-
cesso: Pregão Presencial 038/2012 // Data de Assinatura: 06/12/2013 
//segundo Termo Aditivo // Contrato Nº 285/2012 // Contratada: 
ulTrAPlAsT DIsTrIBuIDOrA DE PrODuTOs ODONTO–
MÉDICO HOsPITAlArEs lTDA // Objeto: A Vigência do Contrato 
original é prorrogada até 31/06/2014 . // Processo: Pregão Presencial 
038/2012 // Data de Assinatura: 06/12/2013 //Primeiro Termo Adi-
tivo // Contrato Nº 284/2012 // Contratada: IN-DENTAl PrODuTOs 
ODONTOlÓGICOs MÉDICOs E HOsP . lTDA // Objeto: acréscimo 
sobre o quantitativo inicialmente contratado dos itens acima, o CON-
TrATANTE pagará a CONTrATADA, o Valor total de r$ 4 .669,50 
(Quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), 
que corresponde a 6,91% do/ Valor total do Contrato . A Vigência do 
Contrato original é prorrogada até 31/03/2014 . // Processo: Pregão Pre-
sencial 038/2012 // Data de Assinatura: 06/12/2013 //segundo Termo 
Aditivo // Contrato Nº 283/2012 // Contratada: EMIGÊ MATErIAIs 
ODONTOlÓGICOs lTDA . // Objeto: A Vigência do Contrato original 
é prorrogada até 31/06/2014 . // Processo: Pregão Presencial 038/2012 
// Data de Assinatura: 06/12/2013 // segundo Termo Aditivo // Contrato 
Nº 282/2012 // Contratada: DENTAl MED sul ArTIGOs ODON-
TOlÓGICOs lTDA // Objeto: A Vigência do Contrato original é pror-
rogada até 31/06/2014 . // Processo: Pregão Presencial 038/2012 // Data 
de Assinatura: 06/12/2013

6 cm -07 542277 - 1
MuNICÍPIo DE PAToS DE MINAS– AVIsO sOBrE PrOCEssO 
sElETIVO - O Município de Patos de Minas torna pública a reali-
zação de Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo 
determinado de TNs I MÉDICOs EsPECIAlIsTAs ulTrAssONO-
GrAFIsTA, OTOrrINOlArINGOlOGIsTA, CArDIOlOGIsTA, 
OFTAlMOlOGIsTA, DErMATOlOGIsTA, INFECTOlOGIsTA, 
ClÍNICA MÉDICA, OrTOPEDIsTA E ANGIOlOGIsTA . O edital 
completo encontra-se disponível no PlACArD, na secretaria Muni-
cipal de saúde e no site da Prefeitura Municipal de Patos de Minas 
- MG . Patos de Minas, 07 de abril de 2014 . Pedro lucas rodrigues 
- Prefeito Municipal .

3 cm -07 542361 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE 

CoNSELHEIRo LAFAIETE/MG
PuBlICAçÃO PrEGÃO Nº 026/2014

A Prefeitura Municipal de Conselheiro lafaiete torna público que fará 
realizar licitação, na modalidade de PrEGÃO NO rEGIsTrO DE 
PrEçO que se destina a Aquisição de material permanente (armário 
de aço, cadeira, armário de cozinha, bebedouro, pia), eletrodomésti-
cos, eletro-portáteis e aparelhos eletrônicos, para atender as demandas 
das escolas e creches da rede Municipal de Ensino, neste Município . 
Data de recebimento das propostas e documentação: 28/04/2014 às 
09:00 horas, na Av . Mário rodrigues Pereira - 10 – Centro ,em Con-
selheiro lafaiete/MG . Os esclarecimentos e as informações necessá-
rias aos licitantes serão prestadas na sala da Comissão Permanente de 
licitação ou pelo telefone (31) 3769-2533 no horário de 12:00 às 16:00 
horas . O edital poderá ser solicitado pelo e-mail licita .lafaiete@gmail .
com . Conselheiro lafaiete , 08 de abril de 2014 - Marco Aurélio simas 
– Pregoeiro

PREFEITuRA MuNICIPAL DE 
CoNSELHEIRo LAFAIETE/MG

DIsPENsA Nº 006/2014

O prefeito municipal de Conselheiro lafaiete, no uso de suas atribui-
ções legais rATIFICA a Dispensa nº 006/2014, art . 24, inciso X da lei 
8 .666/93, para locação de imóvel para atender a Banda dos Aposenta-
dos do Campo Alegre dos Carijós e a Irmandade de Congado, até a con-
clusão do solar do Barão suaçui que será entregue ao Município, con-
forme solicitação da secretaria Municipal de Cultura, neste Município, 
locatário: Adair Magnus Vieira Dutra; Valor mensal do Contrato: r$ 
1 .200,00; Conselheiro lafaiete 08 de abril de 2014 – Ivar de Almeida 
Cerqueira Neto – Prefeito Municipal

PREFEITuRA MuNICIPAL DE 
CoNSELHEIRo LAFAIETE/ MG

HOMOlOGAçÃO PrEGÃO 018/2014

O prefeito municipal de Conselheiro lafaiete comunica a homologação 
do presente processo, objeto: Aquisição de produtos para fabricação de 
leite de soja, conforme solicitação da secretaria Municipal de Desen-
volvimento social, neste Município . . licitantes Vencedores: MArkA 
sErVIçOs E COMÉrCIO lTDA Item 01 e 02; Valor Global: r$ 
101 .190,00; licitantes Vencedores: rODrIGO ABBArI DE CAM-
POs Item 03; Valor Global: r$ 1 .014,00 ; Conselheiro lafaiete 08 de 
abril de 2014 – Ivar de Almeida Cerqueira Neto – Prefeito Municipal .

10 cm -08 542929 - 1

APrefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas, torna público, que 
realizará sessão pública para apuração do resultado geral das propos-
tas técnicas da Tomada de Preços n° . 006/2013, no dia 10/04/2014 às 
14:00hs, podendo na mesma sessão ocorrer a abertura das propostas de 
preços . Comissão Permanente de licitação .

1 cm -08 542596 - 1
ErrATA- A Prefeitura Municipal de Abaeté/MG, localizada na Praça 
Amador Álvares, nº 167, Centro, inscrita no CNPJ 18 .296 .632/0001-00, 
torna público e oficializa a presente “ERRATA” referente ao Processo 
licitatório nº 88/2014, na modalidade Pregão Presencial nº 20/2014, 
publicado no dia 05/04/2014, onde se lê “A entrega dos envelopes e 
sessão de abertura dos envelopes serão no dia 17/04/2014 às 09:00hs, 
leia-se, A entrega dos envelopes e sessão de abertura dos envelopes 
serão no dia 24/04/2014 às 09:00hs” . Mais Informações poderão ser 
obtidas em todos os dias úteis no horário de 08h00min as 11h00min e de 
13h30min as 17h00min pelo telefone 37-3541-5256 ou pelo e-mail lici-
tação@abaete .mg .gov .br . Armando Greco Filho-Prefeito Municipal .

3 cm -08 542687 - 1
o Município de Abaeté/MG,localizado na Praça Amador Álvares, 
167, Centro, inscrita no CNPJ 18 .296 .632/0001-00, torna público que 
está aberto o prazo para cadastro de fornecedores e de seus produtos 
para Merenda Escolar por produtores rurais, com o objetivo de elaborar 
os cardápios da alimentação escolar com utilização de gêneros alimen-
tícios básicos, conforme dispõe a rEsOluçÃO/CD/FNDE Nº 38, DE 
16 DE JulHO DE 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimen-
tação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE e lEI 11 .947 DE 16 DE JuNHO DE 
2 .009 . Os interessados deverão apresentar os documentos relacionados 
neste edital perante a Comissão Permanente de licitação, situada na 
Praça Dr . Amador Álvares, n .º 167 – Centro – sede da Prefeitura Muni-
cipal de Abaeté-MG, no horário de 08:00 as 11:00 e de 13:00 às 17:00 
hs até o dia 30/04/2014 . Mais informações e edital completo poderão 
ser obtidas em todos os dias úteis no horário de 08:00 às 11:00 e de 
13:30 às 17:00 horas pelo telefone 37-3541-5256 ou pelo e-mail licita-
ção@abaete .mg .gov .br . Armando Greco Filho-Prefeito Municipal .

4 cm -08 542803 - 1
Prefeitura Municipal de Abre Campo/MGtorna público, nos termos 
da lei nº 8 .666/93, 10 .520/2002, o resultado do Pregão Presencial nº 
011/2014 . Objeto: aquisição de um tanque de água de 8 .000 litros novo, 
com mangueira de combate a incêndios e engates, e, lava pista dian-
teiro, para atender as necessidades do Município . Após negociação a 
pregoeira Adjudicou o objeto a favor da empresa: Flamar Implemen-
tos rodoviários ltda, inscrita no CNPJ nº 21 .863 .824/0001-65, por ter 
atendido todos os requisitos exigidos no edital e apresentar proposta 
compatível com o praticado no mercado . Comissão Permanente de 
licitações .

3 cm -08 542948 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE AÇuCENA/MG.Aviso Pregão 
019/13 Processo Nº213/14 . Contratação de 01(um) veículo com capa-
cidade mínima de 09 (nove) lugares, ano de fabricação a partir de 1995, 
com condutor para transportar alunos da rede Municipal de Ensino do 
Município de Açucena/MG . Abertura 25/04/2014 às 13h30min horas . 
O Edital encontra-se no setor de licitações da Prefeitura - Telefone 
33-3298-1520 . Açucena, 08 de abril de 2014 . Hellen Cristhian Morais 
de Azevedo . Pregoeira .

2 cm -08 542696 - 1
 Prefeitura Municipal de Aguanil/ MG– Aviso de licitação: Pregão 
Presencial 016/2014 – Tipo: Menor Preço por Item – Objeto: AQuI-
sIçÃO DE VEÍCulO 0 kM, OBJETO DO CONVÊNIO 1072/2013 
– EMG/sEs/sus – MG/FEs – Entrega dos Envelopes: Dia 25 de abril 
de 2014 às 13h00min – Abertura dos envelopes: Dia 25 de abril de 2014 
às 13h15min – Informações completas com a Comissão Permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de Aguanil – MG – fones (035) 3834-
1259/3834-1269, no horário de 13h00min as 16h00min .

2 cm -08 542451 - 1
 EDITAl

O Município de Aimorés, nos termos do artigo 12 da lei Municipal 
nº. 2.273/2011 notifica a todos os interessados sobre a existência do 
Processo de legitimação de Imóvel Público nº 005/2014 requerido por 
Hezekias Coutinho de Lima, conferindo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias 
para que possam manifestar-se contra a referida legitimação . O imóvel 
em legitimação está avaliado em r$3 .273,46 e mede 1 .141,00m² e pos-
sui as seguintes confrontações .

POsIçÃO METrOs VIZINHOs

Frente 19,79m rua Cel . Mendes Pimentel, Penha do Capim, 
Aimorés-MG .

Direita 47,29m unidade Básica de saúde, terrenos da muni-
cipalidade, Penha do Capim, Aimorés-MG .

Esquerda 51,61m
João Carlos de Oliveira (29,28m), rua Cel . 
Mendes Pimentel, nº 307, Penha do Capim e 
Posto do Correio (22,33m), terreno da muni-
cipalidade, Penha do Capim, Aimorés-MG .

Fundos 26,82m Margem esquerda do rio Capim, Penha do 
Capim, Aimorés-MG .

sayonara Tavares serrano
Departamento de legitimação 

6 cm -08 542626 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE AIMoRÉS – MG–, situada na Av . 
raul soares, 310 – Centro, através da Comissão Permanente de licita-
ção, torna público que se acha finalizada a fase de Julgamento das Pro-
postas e Habilitação do Processo de licitação nº 016/2014, na moda-
lidade “Pregão Presencial” nº 012/2014, tipo “Menor Preço Global”, 
para aquisição de 01 carro 0 km para a Secretaria de Assistência Social 
para uso do Conselho Tutelar, para a Prefeitura Municipal . Aimorés – 
MG, 08 de abril de 2014 . Alaerte da silva, Prefeito Municipal .

2 cm -08 542865 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE ALBERTINA- PrOCEssO 
lICITATÓrIO Nº040/2014 - PrEGÃO PrEsENCIAl Nº012/2014 . 
A PMA/MG torna público que realizará Pregão Presencial, tipo menor 
preço unitário, para aquisição de óleos lubrificantes para as secretarias 
de administração, saúde e educação . O edital está disponível a partir do 
dia 08/04/2014, na sede da Prefeitura e no site www .albertina .mg .gov .
br . Credenciamento: até as 09h00 do dia 28/04/2014 . Certame: às 
09h15 do dia 28/04/2014, na sede da Prefeitura . Fone:(35)3446-1333 . 
Ana Maria r . de Almeida, pregoeira .

2 cm -08 542424 - 1
EXTrATO DE rETIFICAçÃO DE EDITAl

A PrEFEITurA MuNICIPAl DE AlÉM PArAÍBA-MG torna 
público que o presente Edital CONCOrrÊNCIA N .º 010/2014, PrO-
CEssO Nº084/2014, foi rETIFICADO o seu objeto passando a ser: a 
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares do 
Município de Além Paraíba/MG, incluindo destinação final dos resí-
duos . O tipo de julgamento será o MENOr PrEçO GlOBAl, com a 
abertura marcada para às 14:00 horas do dia 21/05/2014 . O Edital em 
inteiro teor estará à disposição a partir do dia 14 de abril de 2014 no site 
www .alemparaiba .mg .gov .br . Maiores informações, através do telefone 
(32) 3462-6733 ou e-mail: compras@alemparaiba .mg .gov .br  . Paraíba, 
08 de abril de 2014 . Magali de lima Gomide – Presidente da Comissão 
Permanente de licitação .

3 cm -08 542557 - 1
AVIsO DE lICITAçÃO – A Prefeitura Municipal de Almenara/MG 
comunica que abrirá Pregão Presencial 12/2014, TIPO: menor preço 
por item, para locação de um veiculo para prestação de serviços de 
transporte escolar de alunos da zona rural de Almenara – MG . A aber-
tura dia 28/04/2014 às 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, na 
Pça . Dr . Hélio Guimarães rocha, nº 27, Centro - CEP: 39 .900-000 . O 
edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal, horário: 08h00mim 
a 12h00mim, e-mail licitapma@hotmail .com . Informações Telefone: 
(33) 3721-1360 . CPl .
AVIsO DE lICITAçÃO – A Prefeitura Municipal de Almenara/MG 
comunica que abrirá Pregão Presencial 013/2014, TIPO: menor preço, 
para aquisição de portas de enrolar para instalação no Mercado Municipal 

Odilon souza santana . A abertura dia 28/04/2014 às 14h30min, na sede 
da Prefeitura Municipal, na Pça . Dr . Hélio Guimarães rocha, nº 27, 
Centro - CEP: 39 .900-000 . O edital poderá ser obtido na Prefeitura 
Municipal, horário: 08h00mim a 12h00mim, e-mail licitapma@hot-
mail .com . Informações Telefone: (33) 3721-1360 . CPl .
AVIsO DE lICITAçÃO – A Prefeitura Municipal de Almenara/MG 
comunica que abrirá Pregão Presencial 014/2014, TIPO: menor preço, 
para aquisição de refeições para Delegação de Almenara nos Jogos 
JIMI, sediado na Cidade de Teófilo Otoni. A abertura dia 24/04/2014 às 
14h30min, na sede da Prefeitura Municipal, na Pça . Dr . Hélio Guima-
rães rocha, nº 27, Centro - CEP: 39 .900-000 . O edital poderá ser obtido 
na Prefeitura Municipal, horário: 08h00mim a 12h00mim, e-mail lici-
tapma@hotmail .com . Informações Telefone: (33) 3721-1360 . CPl .
 Prefeitura Municipal de Almenara – MG, Extrato de Ata de registro de 
Preços nº 06/2014, Pregão Presencial nº 03/2014, aquisição de medica-
mentos para secretaria de saúde . Globalmix Distribuidora de Medica-
mentos e Correlatos ltda – EPP, r$ 35 .495,00 .
 Prefeitura Municipal de Almenara – MG, Extrato de Retificação do 
Edital Pregão Presencial nº 07/2014, referente Edital Publicado no dia 
02/04/2014, Clausula Primeira da Minuta da Ata de registro de Preços, 
onde se lê “veículos com no Maximo 10 anos de uso, leia – se veículos 
com no Maximo 10 anos de uso, exceto para os itens: 01, 02, 06, 08 09 
e 10 do Termo de referencia, que serão de ate 20 anos de uso .

8 cm -08 542511 - 1
AVIsO DE lICITAçÃO .PREFEITuRA MuNICIPAL DE ALVI-
NÓPoLIS . Processo licitatório 110/2014 – Pregão Presencial 
022/2014 – registro de Preços 011/2014 . Objeto: Contratação de pes-
soa jurídica para prestação de serviços de hospedagem aos pacientes e/
ou acompanhantes que se deslocam para tratamento na cidade de Belo 
Horizonte oriundos do Município de Alvinópolis . Data da sessão: Dia: 
24/04/2014 . Credenciamento e Entrega dos envelopes: às 13:00 horas . 
Abertura dos envelopes: às 13:30 horas, local: sala de licitações, Pre-
feitura Municipal de Alvinópolis, rua Monsenhor Bicalho, 201 – CEP 
35 .950-000 . Edital disponível no mesmo endereço, de segunda a sexta-
feira, das 12:00 às 18:00 horas . Informações pelo telefone: (31) 3855-
1369 ou pelo e-mail: licitacaoalvinopolis@gmail .com .

3 cm -07 542344 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE AMPARo Do SERRA/MG: 
extrato de contrato, processo licitatório nº 021/2014, tomada de preços 
nº 002/2014, objeto execução de rede rDr e instalação de transfor-
madores para alimentação de bombas de poços tubulares profundos, 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Amparo do Serra e a empresa 
Martino Eletricidade ltda, assinatura 02/04/2014, vigência 120 dias, 
valor r$40 .929,00 . Francisco Paradela, Prefeito Municipal .

PrEFEITurA MuNICIPAl DE AMPArO DO sErrA/MG: aviso de 
licitação, torna publico a realização de licitação, processo nº 024/2014, 
pregão nº 019/2014, objeto fornecimento de materiais consumo hospi-
talar . Informações e copia do edital poderão ser obtida na sede da Pre-
feitura, Praça Dr . João Pinheiro, nº07, Centro, Amparo do serra/MG .

PrEFEITurA MuNICIPAl DE AMPArO DO sErrA/MG: aviso de 
licitação, torna publico a realização de licitação, processo nº 029/2014, 
pregão nº 023/2014, objeto fornecimento de cestas básicas . Informa-
ções e copia do edital poderão ser obtida na sede da Prefeitura, Praça 
Dr . João Pinheiro, nº07, Centro, Amparo do serra/MG .

4 cm -08 542775 - 1
Prefeitura Municipal de ANGELÃNDIA-MG, rATIFICA - Processo 
Administrativo nº 023/2014, Inexigibilidade nº 001/2014, referente a 
contratação de show artístico da dupla relber e Allan em comemora-
ção a Festa do trabalhor 2014 em Angelândia MG . Empresa contratada: 
Look Vision Produção e Estruturas Ltda Me. Informações: (33)3516-
9000 . Prefeito Municipal

 Prefeitura Municipal de ANGElÃNDIA-MG, torna publico Pre-
gão Presencial, Nº 020/2014, para contratação de estruturas em geral 
e organização do evento denominado Festa do trabalhador 2014 em 
atendimento a Prefeitura Municipal de Angelândia MG . Data Aber-
tura: 24/04/2014 às 09:00 Hs . Informações: (33)3516-9000 . Prefeito 
Municipal

3 cm -08 542398 - 1
A Prefeitura Municipal de Antônio Dias,por intermédio do seu 
Prefeito Jose Carlos de Assis, no exercício de suas atribuições, torna 
publico que através do Decreto nº010 de 21 de março de 2014 Homo-
loga o resultado final do Processo Seletivo publicado no site www.
seapconcursos .com .br, Edital nº 01/2014, para que produza seus efei-
tos legais .

2 cm -08 542576 - 1
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE ANTÔNIo PRADo DE 
MINAS- Torna Público A Adjudicação E A Homologa do Processo Nº . 
017/2014 – Dispensa Nº . 008/2014 – Objeto: Aquisição de Material 
Odontológico, de Forma Parcelada ou não, Para Manutenção da unidade 
Municipal de saúde - Data da Autuação: 02/04/2014 – Dotação Orça-
mentária: 02 .05 .02 .10 .301 .0010 .2088 .3 .3 .90 .30 .00 Ficha 151 Fonte 
1 .02 .00 – Data da Adjudicação E Homologação: 07/04/2014 – Prazo do 
Contrato: Data da Assinatura Até 31/12/2014 – Participante:Comercial 
Tca de Material Odontologico ltda-Me - Valor Total r$ 6 .917,52 – 
Abelar Manoel Costa – Prefeito Municipal .

2 cm -08 542651 - 1
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE ANTÔNIo PRADo DE 
MINAS-Torna Público A realização do Contrato 018/2014 Concer-
nente ao Processo nº . 017/2014, Dispensa de licitação Nº . 008/2014 
- Objeto: Aquisição de Material Odontológico, de Forma Parcelada 
Ou Não, Para Manutenção da unidade Municipal de saúde – Contra-
tada: Comercial Tca de Material Odontologico ltda-Me - Valor Total 
r$ 6 .917,52 – Prazo do Contrato: 07/04/2014 Até 31/12/2014 –Dota-
ção Orçamentária: 02 .05 .02 .10 .301 .0010 .2088 .3 .3 .90 .30 .00Ficha 151 
Fonte 1 .02 .00 - Abelar Manoel Costa – Prefeito Municipal .

2 cm -08 542653 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE ANTÔNIo PRADo DE MINAS

ESTADo DE MINAS GERAIS

APrefeitura Municipal de Antônio Prado de MinasTorna Público A 
realização do Processo licitatório Nº . 019/2014 – do Tipo Pregão Pre-
sencial Nº . 007/2014 – Edital Nº . 010/2014 - Objeto: Aquisição Parce-
lada Ou Não de Pneus E Câmaras de Ar, Todos Novos, Para Manuten-
ção da Frota de Veículos E Máquinas do Município – Data E Hora da 
Abertura dos Envelopes: 09:00 Horas do Dia 23/04/2014 – Dot . Orçam: 
02 .02 .01 .04 .122 .0001 .2062 .3 .3 .90 .30 .00 Ficha 20 Fonte 1 .00 .00 E 
Outras – Prazo do Contrato: Data da Assinatura Até 31/12/2014 – O 
Edital Poderá ser Adquirido Pelos Interessados Junto Ao setor de lici-
tação localizado Na Pref Munic de Antônio Prado de Minas, r Prefeito 
Eurípedes C . de Abreu, 66, Centro, das 08:00 Ás 11:00 E Das 12:00 Às 
16:00 Horas Nos Dias Úteis – Mais Informações (32)3725-1000 – Abe-
lar Manoel Costa– Pref Municipal .

rua Prefeito Eurípedes Carlos de Abreu, 
66 – Centro – Cep: 36850-000

Telefones: (32) 3725-1000 * * * (32) 3725-1032
E-mail: licitacao@antoniopradodeminas .mg .gov .br

5 cm -08 542860 - 1

PrIMEIrO TErMO ADITIVO AO CONTrATO 049/2014
A Prefeitura Municipal de Araçuaí (MG) torna público para o conheci-
mento de quantos possam interessar que firmou na data de 01/04/2014, 
o primeiro termo aditivo ao contrato 049/2014, firmado com o Sr. Jorge 
Teles, em decorrência da Dispensa de licitação nº 05/2014– alterando: 
Vigência contratual para 31/12/2014 e o valor global do contrato para 
r$11 .000,00(onze mil reais) .

sEGuNDO TErMO ADITIVO AO CONTrATO 110/2013
A Prefeitura Municipal de Araçuaí (MG) torna público para o conheci-
mento de quantos possam interessar que firmou na data de 01/04/2014, 
o segundo termo aditivo ao contrato 110/2013, com o sr . Clovis Fernan-
des dos santos, em decorrência da dispensa de licitação nº 15/2013– 
Alterando: o valor global do contrato para r$14 .856,00 (quatorze 
mil oitocentos e cinquenta e seis reais) e a vigência do contrato para 
31/12/2014 .

QuArTO TErMO ADITIVO
A Prefeitura Municipal de Araçuaí – MG, torna público para o conheci-
mento de quantos possam interessar que firmou na data de 20/11/2013, 
quarto termo aditivo ao contrato 114/2012 com a empresa Giuseppe 
Figueiró Onnis em decorrência da tomada de preço 005/2012 reduzindo 
o valor do contrato de r$53 .917,62(cinquenta e três mil novecentos e 
dezessete reais e sessenta e dois centavos) para r$49 .999,02(quarenta e 
nove mil novecentos e noventa e nove reais e dois centavos) .

rATIFICAçÃO DE DIsPENsA
PAl 039/2014 Dl 07 /2014

A Prefeitura Municipal de Araçuaí - MG torna público a ratificação do 
PAl 039/2014 Dl 07/2014 que tem como objeto locação de imóveis 
para atender diversas secretarias como segue: depósito de material- 
proprietário lourivaldo Nunes de Aráujo valor global do contrato r$ 
13 .000,00 alojamento de merenda escolar proprietário Geraldo Magela 
Veloso valor global do contrato r$ 16 .500,00; vigência dos contratos 
01/03/2014 a 31/12/2014; curral para apreensão de animais- proprietá-
rio silvano Alves de Matos valor global do contrato r$ 2 .896,00; vigên-
cia do contrato de 01/03/2014 a 30/06/2014 . Programa mais médicos- 
proprietária Jeane lima Oliveira; valor global do contrato r$ 9 .450,00; 
vigência do contrato 01/04/2014 a 31/12/2014 .

TErMO DE rEVOGAçÃO
A Prefeitura Municipal de Araçuaí – MG, com fulcro no art . 49 da lei 
federal 8 .666/93, resolve revogar, o Procedimento Administrativo de 
licitação 041/2014 Pregão Presencial 022/2014, por razão de interesse 
público decorrente de fato superveniente .
 Araçuaí – MG 08 de abril 2014 .

10 cm -08 542532 - 1
EDITAl DE CrEDENCIAMENTO/INEXIGIBIlIDADE

001/2014

A Prefeitura Municipal de Araguari/MG torna público que ficará dis-
ponível o EDITAl DE CrEDENCIAMENTO/INEXIGIBIlIDADE 
001/2014, para contratação de unidades privadas de saúde com ou sem 
fins lucrativos, entidades filantrópicas ou prestadoras de serviços inte-
ressadas em firmar contrato com a Prefeitura Municipal de Araguari/
MG, para o CrEDECIAMENTO DE ClINICAs EsPECIAlIZADAs 
PArA PrEsTAçÃO DE sErVIçOs MÉDICOs-HOsPITAlArEs 
NA ÁrEA DE OFTAlMOlOGIA PrA rEAlIZAçÃO DE PrOCE-
DIMENTOs CIrÚrGICOs, EXAMEs E CONsulTAs OFTAlMO-
lÓGICAs  . Os interessados a prestar os serviços deverão encaminhar 
toda a documentação enumerada no item 5 .1, até o dia 07 de maio de 
2014 até as 14h00min , na sala do Departamento de licitações e Con-
tratos situado a rua Virgílio de Melo Franco nº 550 Bairro Centro - 
Maiores informações pelo telefone (34 3690-3280 ou 3690-3177) e 
pelo e-mail licitação@araguari .mg .gov .br  .

EDITAl DE CrEDENCIAMENTO/INEXIGIBIlIDADE
002/2014

A Prefeitura Municipal de Araguari/MG torna público que ficará dis-
ponível o EDITAl DE CrEDENCIAMENTO/INEXIGIBIlIDADE 
002/2014, para contratação de unidades privadas de saúde com ou sem 
fins lucrativos, entidades filantrópicas ou prestadoras de serviços inte-
ressadas em firmar contrato com a Prefeitura Municipal de Araguari/
MG, para PrEsTAçÃO DE sErVIçOs MÉDICOs – HOsPITA-
lArEs NAs ÁrEAs DE EXAMEs lABOrATOrIAIs DE PATO-
lOGIA ClÍNICA PArA PACIENTEs usuÁrIOs DO sIsTEMA 
ÚNICO DE sAÚDE (sus)  . Os interessados a prestar os serviços 
deverão encaminhar toda a documentação enumerada no item 5 .1, até 
o dia 08 de maio de 2014 até as 14h00min , na sala do Departamento 
de licitações e Contratos situado a rua Virgílio de Melo Franco nº 550 
Bairro Centro - Maiores informações pelo telefone (34 3690-3280 ou 
3690-3177) e pelo e-mail licitação@araguari .mg .gov .br  .

8 cm -08 542699 - 1
AVIsO DE rEPETIçÃO CHAMAMENTO PÚBlICO Nº 035/2014 - 
A Comissão Permanente de licitações designada pela Portaria nº 1 de 
2 de janeiro de 2014, com observância, no que couber, da lei n .º 8 .666 
de 21/06/1993 e suas alterações e das demais normas que regem a espé-
cie, inclusive daquelas previstas no Edital, torna público que realizará 
sElEçÃO PÚBlICA DEPessoa Jurídica ou Física para prestação de 
serviços de Plantão Médico para atendimento no PrONTO ATENDI-
MENTO de saúde neste Município, para o exercício de 2014, conforme 
especificado no Edital e seus Anexos, cuja documentação de habilita-
ção e a pontuação deverão ser entregues no período de 11 de abril de 
2014 a 25 de abril de 2014, das 12:30 às 16:30, no protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Arceburgo, localizada na rua Cel . Cândido de 
souza Dias, nº 1 .033, centro, Arceburgo/MG . O Edital e seus Anexos 
estarão disponíveis no site oficial da prefeitura www.arceburgo.mg.gov.
br . Quaisquer outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 
(35) 3556-1000 ou através do e-mail: licitação .arceburgo@gmail .
com . Arceburgo-MG, 10 de abril de 2014 . ANDrÉ luÍs rIBEIrO 
PErEIrA – Presidente da CPl .

4 cm -08 542400 - 1
 PREFEITuRA DE AREADo– Homologação, adjudicação da ata 
de registro de preços e do contrato ref . Pregão 30/14 – Partes: Prefei-
tura x renato da silva Batista ME – Objeto: serviços de alinhamento, 
balanceamento e cambagem para manutenção da frota municipal – 
r$16 .644,00 – vigência: 31/12/14 – ass: 03/04/14 – rubens V . Bor-
nelli – Prefeito .

2 cm -08 542604 - 1

 PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELo oRIENTE-MG . Aos par-
ticipantes do pregão presencial nº 011/2014 . Processo nº 109/2014 . O 
Município de Belo Oriente através de seu Pregoeiro, vem através desta, 
informar aos interessados sobre retificação ao processo nº 109/2014, 
Pregão Presencial nº 011/2014, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços técnicos de acesso a internet 
com conexão do tipo IP DEDICADO, para atender à secretaria Muni-
cipal de Planejamento e Gestão, secretaria Municipal de saúde, secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, secretaria Municipal de Assis-
tência social, secretaria Municipal de Esporte e Juventude, secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e secretaria Municipal de 
Obras e serviços urbanos, no Anexo I - Termo de referência Técnica, 
a planilha referente ao item 9 .1 . valores máximos a serem pagos pela 
Prefeitura – referência para preço da proposta – média, foi digitado 
incorretamente, sendo o correto seria: velocidade do link, multiplicado 
pelo Valor do Link (01MBPS) que igual ao valor mensal, multiplicado 
por 12 que corresponde aos 12 (doze) meses, sendo necessária a reade-
quação da planilha do item 9 .1 ., do termo de referência em sua totali-
dade, ressalvando ainda, que o valor médio do Link (01MBPS) é de R$ 
423,33 (Quatrocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) . No 
Anexo I - Termo de referência Técnica, item 3 . Avaliação de Custo: 
leia-se: O valor total estimado é de r$ 401 .316,84 (Quatrocentos e um 
mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) . No Anexo 
II - Planilha de Formação de Preços, na coluna velocidade do link, no 
somatório final dos MBPS, leia-se: 79MBPS. Permanecem inalteradas 
as demais disposições do edital . Belo Oriente, MG, 07 de abril de 2014 . 
luis Aparecido Gonçalves Costa . Pregoeiro .

6 cm -08 542498 - 1

PREFEITuRA MuNICIPAL DE BELo oRIENTE. ESTADo DE 
MINAS GERAIS . rEsulTADO DA QuArTA sEssÃO PÚBlICA . 
CONCOrrÊNCIA PÚBlICA Nº 002/2013 – PrOCEssO Nº 
183/2013 . A Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Belo Oriente informa aos interessados, que foram procedidas 
a abertura dos invólucros nº 05 Envelope “C” Habilitação, chegando 
ao seguinte resultado: A empresa rGs COMuNICAçÃO lTDA e a 
empresa luME COMuNICAçÃO lTDA - EPP foram consideradas 
inabilitadas . A presente Concorrência tem como objeto a prestação de 
serviços de publicidade compreendendo o conjunto de atividades rea-
lizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planeja-
mento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito 
de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de 


