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EXTraTo DE NE Nº 002013/2014
 ParTEs: saaE/GV – CoNTraTaDa: a & s IND . E Com . Do 
VESTUARIO LTDA. Objeto: aquisição de boné de bico. Total: R$ 
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Governador Valadares, 30 de 
julho de 2014 (a): Omir Quintino Soares - Diretor Geral do SAAE.

EXTraTo DE NE Nº 002014/2014
 ParTEs: saaE/GV – CoNTraTaDa: rassamE CoNFEC-
ÇÕES DE UNIFORMES PROFISSIONAIS- ME. Objeto: aquisição de 
camisa masculina em tecido polibrim ligth. Total: R$ 31.000,00 (trinta 
e um mil reais). Governador Valadares, 30 de julho de 2014 (a): Omir 
Quintino Soares - Diretor Geral do SAAE.

EXTraTo DE NE Nº 002015/2014
 PARTES: SAAE/GV – CONTRATADA:PROTEVILE EQUIPAMEN-
TOS LTDA – ME.Objeto: aquisição de camisa social masculina. Total: 
R$ 3.932,50 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta cen-
tavos).Governador Valadares, 30 de julho de 2014 (a): Omir Quintino 
soares - Diretor Geral do saaE .

EXTraTo DE NE Nº 002016/2014
 ParTEs: saaE/GV – CoNTraTaDa: uNIForTTI ComÉrCIo E 
INDÚSTRIA LTDA. Objeto: aquisição de calça masculina em tecido 
polibrim. Total: R$ 34.436,60 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta 
e seis reais e sessenta centavos). Governador Valadares, 30 de julho de 
2014 (a): Omir Quintino Soares - Diretor Geral do SAAE.

15 cm -30 589993 - 1
 sErVIço auTÔNomo DE ÁGua E EsGoTo DE VIçosa – mG . 
2º aditamento ao contrato SAAE 0051/2012. Contratado: Imprensa Ofi-
cial de mG CNPJ: 17 .404 .302/0001-27 . Contratante: saae . Publicação 
de atos oficiais. Fica prorrogado para 03/10/2014. Valor R$ 13.288,50. 
Data da assinatura: 03/07/2014 . Engº sanzio José borges diretor presi-
dente . Viçosa – mG 30/06/2014 .

2 cm -30 589628 - 1
EXTraTo DE EDITal

ProCEsso lICITaTÓrIo
PrEGÃo

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipanema / MG- SAAE , 
através de sua Pregoeira nomeada, torna pública a abertura dos Pro-
cessos licitatórios , na modalidade Pregão , na forma presencial, do 
tipo menor preço por ITEm , regido pela lei Federal n .º 10 .520, de 
17/07/2002, lei Federal nº 8 .666 de 21/06/1993 e suas alterações, e 
demais condições fixadas no instrumento convocatório: 
Processo licitatório no17/2014, na modalidade Pregão no13/2014, 
Objeto: Aquisição de ferramentas para possibilitar o melhor desempe-
nho dos funcionários, de acordo com o anexo I . apresentação para Cre-
denciamento dos licitantes: 15/08/2014 até às 09:15 horas . abertura da 
Sessão Oficial do Pregão: 15/08/2014 às 9:30 horas. 
local: rua Felipe dos santos nº 426- Centro, CEP:36950-000, Ipa-
nema/MG. Informações pelo telefone (33) 3314-2534, das 13:00 às 
16:00 horas ou pelo email licitacao .saaeipanema@hotmail .com . o 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima . Ipa-
nema / mG, - Pregoeira- EDDYmarY assIs Dos saNTos .

5 cm -30 589942 - 1
aVIso DE lICITaçÃo

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiá-MG torna público 
que fará realizar-se na data de 13/08/2014, às 14:00 horas na sede da 
referida Autarquia a seguinte licitação: Pregão Presencial Nº 33/2014, 
tipo menor preço por item.Objeto: aquisição de pneus, conforme carac-
terísticas e descrições técnicas do anexo III, do referido edital . Em con-
formidade com as leis n . 8 .666/93 e alterações e 10 .520/2002 . o Edital 
em inteiro teor estará à disposição de 2ª a 6ª feira, das 07:00 às 17:00 
horas na sede do saaE e ainda no site www .saaeibia .com .br . Ibiá-mG, 
31/07/14 - Gilberto a . Dutra – Diretor do saaE .

3 cm -30 589633 - 1
CoRVAL CoRREToRA DE VALoRES MoBILIáRIoS S/A.

 CNPJ/mF nº 17 .312 .786/0001-85
CoNVoCAÇÃo

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAoRDINáRIA
 Ficam os senhores acionistas da CorVal CorrETora DE Valo-
rEs mobIlIÁrIos s/a convocados a comparecer à assembleia 
Geral Extraordinária, que será realizada no dia 07 de agosto de 2014, 
às 10:00 horas, na sede social, localizada na Cidade de belo Horizonte, 
Estado de minas Gerais, na av . Dos bandeirantes, 1788, bairro Comi-
teco, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Enquadramento do Patrimônio Liquido. 2) Deliberar sobre o aumento 
de Capital . belo Horizonte, 30/07/2014 .

mauricio de abreu murad –Diretor .
Carlos augusto Vieira Fraga –Diretor .

3 cm -29 589435 - 1
PLANTAR SIDERÚRGICA S.A.
CNPJ/mF nº 20 .388 .757/0001-01

NIrE 31 .300 .004 .538
assembleia Geral ordinária

Edital de Convocação
Ficam os acionistas da Plantar Siderúrgica S.A. (“Companhia”) convo-
cados para se reunirem no dia 11 de agosto de 2014, às 10 horas, em 
assembléia Geral ordinária, na sede da Companhia, na cidade de sete 
Lagoas/MG, na Rodovia BR-040, km 465, a fim de deliberar sobre: a) 
as contas dos administradores e as demonstrações financeiras para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2013; b) a distribuição de divi-
dendos; e c) a remuneração anual global dos administradores. As infor-
mações e documentos pertinentes às matérias objeto da ordem do Dia 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia .

belo Horizonte, 28 de julho de2014 .
Eustáquio Soares de Moura

Presidente do Conselho de administração
4 cm -29 589186 - 1

VIaçÃo NaCIoNal s/a
CNPJ: 61 .898 .813/0001-35 - NIrE: 3130004502-1

ata de assembleia Geral Extraordinária realizada em 02/07/2014
aos 02/07/2014, na sede social localizada na rodovia br 040, nº 
5 .805, Km 526 Parte, sala 05, bairro morada Nova, Contagem/mG, 
reuniram-se em a .G .E os acionistas da Viação Nacional s/a, titulares 
de 100% do capital social da Cia.. Pelo quórum obtido verificou-se a 
dispensa dos avisos de convocação na forma do § 4º do art . 124 da lei 
6404/76 . assumindo a presidência por aclamação, o sr . Calistrato Dias 
Filho, bras ., divorc ., adm . empresas, com domicilio em belo Horizonte/
mG, na rua Helcio Correa, 409, apto . 301 bairro Havai, CEP: 30555-
150, portador da CI . m-833 .576 ssP/mG e CPF/mF 102 .054 .036-20, 
este que convidou a mim Maria das Graças Silva Esteves da Fonseca, 
bras ., cas ., contadora, com domicilio em belo Horizonte/mG, na av . 
Mário Werneck, 2.368, Apto. 702 Bairro Buritis, CEP: 30575-180, por-
tador da CI . mG 070834/0-9 ssP/mG e CPF/mF-581 .533 .576-20 para 
secretariar a assembléia, ficando assim, constituída a mesa e dando o 
sr . Presidente inicio aos trabalhos . Por unanimidade foram tomadas as 
seguintes deliberações: I - aprovadas sem ressalvas as demonstrações 
financeiras relativamente ao exercício findo em 31/12/2013, publicadas 
nos jornais “Diário Oficial de MG”, pág. 2 de 01/07/2014 e “Jornal O 
Tempo”, pág . 32 de 01/07/2014, conforme cópia em anexo, demons-
trações essas que os acionistas declaram ter pleno conhecimento. II - 
O resultado do exercício será mantido em conta específica do Patri-
mônio Liquido. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra 
manifestação, lavrou-se a presente ata em forma sumária que, lida, foi 
aprovada e assinada por todos os acionistas e diretores, sem restrições . 
assinando pela sócia bH Holding Participações e Empreendimentos 
s/a seu representante legal sr . Juliano Gomes de aguiar, bras ., cas ., 
advogado, com domiciliado em belo Horizonte/mG, na rua Califórnia, 
94, bairro sion, CEP 30315-500, portador da CI . nº 67 .224 oab/mG e 
CPF/mF 741 .900 .756-04; e pela sócia Paula maciel Participações ltda . 
seu representante legal sr . márcio Gomes de souza, bras ., cas ., adm . 
empresas, residente e domiciliado na rua boa Esperança, 221/601, 
bairro Carmo, CEP 30310-730, portador da C .I . nº m-1 .313 .645, 
expedida pela ssP/mG, inscrito no CPF/mF sob o nº 070 .020 .096-72 . 
Contagem (MG), 02/07/2014. Calistrato Dias Filho - Diretor e Presi-
dente da aGE; maria das Graças silva Esteves da Fonseca - Diretora e 
secretária da aGE; bH Holding Participações e Empreendimentos s/a 
- sócia - Juliano Gomes de aguiar; Paula maciel Participações ltda . - 
sócia - márcio Gomes de souza . Visto do advogado: márcia braga de 
oliveira bicalho - oab/mG 84 .506 .
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o Registro sob 
o nº: 5333159 em 09/07/2014 - Protocolo: 14/476 .445-8 - marinely de 
Paula Bomfim - Secretária Geral.

10 cm -30 589702 - 1

ITaurb – Empresa de Desenvolvimento de Itabira ltda . aviso de 
licitação – Pregão Presencial nº 026/2014  . a ITaurb torna público 
que fará realizar licitação modalidade pregão presencial tipo menor 
preço global, cujo objeto consiste na aquisição de materiais de cons-
trução diversos para a obra de reforma do Casarão histórico do antigo 
hospital, situado à rua major Paulo - nº 45, no município de Itabira/
mG, conforme termo de referência . recebimento dos envelopes de 
propostas e habilitação: dia 12/08/2014 às 14h30min (quatorze horas e 
trinta minutos) no Escritório Central da ITAURB, situado na Avenida 
Carlos Drummond de andrade, nº . 350, Centro, Itabira/mG . o Edital 
completo estará disponível no endereço acima ou pelo site www .itaurb .
com .br . maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones: 
(31)3833-4032 e 3833-4013. Itabira/MG, 30 de julho de 2014. Comis-
são Permanente de licitação .
ITaurb – Empresa de Desenvolvimento de Itabira ltda . aviso de lici-
tação – Pregão Presencial nº 027/2014. A ITAURB torna público que 
fará realizar licitação modalidade pregão presencial tipo menor preço 
global, cujo objeto consiste na aquisição de materiais de construção 
diversos para a obra de reforma da secretaria municipal de obras, no 
município de Itabira/mG, conforme termo de referência . recebimento 
dos envelopes de propostas e habilitação: dia 13/08/2014 às 08h30min 
(oito horas e trinta minutos) no Escritório Central da ITAURB, situ-
ado na avenida Carlos Drummond de andrade, nº . 350, Centro, Itabira/
mG . o Edital completo estará disponível no endereço acima ou pelo 
site www .itaurb .com .br . maiores informações poderão ser obtidas atra-
vés dos telefones: (31)3833-4032 e 3833-4013. Itabira/MG, 30 de julho 
de 2014 . Comissão Permanente de licitação .

6 cm -30 589892 - 1
ComPaNHIa FIaçÃo E TECElaGEm DIVINÓPolIs

CNPJ: 20 .147 .161/0001-10 - NIrE: 31300032191
assEmblÉIa GEral EXTraorDINÁrIa

1ª CoNVoCaçÃo
Ficam os senhores acionistas convocados para a assembléia Geral 
ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 06 de agosto de 2014, às 
15:30 horas, na sede social da Companhia, situada na rua mato Grosso, 
nº 02 - centro, nesta cidade de Divinópolis/mG, para deliberarem sobre 
o seguinte: a) Eleição do Conselho de Administração; Divinópolis-MG, 
25 de julho de 2 .014 . Iara marIa NoTINI morEIra - Presidente 
do Conselho de administração .

3 cm -28 588670 - 1
EVEN BrIsAZETaEMPREENDIMENToS

IMoBILIáRIoS LTDA.
CNPJ/mF nº 09 .001 .303/0001-01 - NIrE 31 .207 .958 .144

Ata de Reunião Extraordinária de Sócias
Data,Horae Local:08/04/2014, às 14:15 horas, na sede da sociedade, 
na Cidade de belo Horizonte - mG .Mesa:Presidente:Fabiano Andrade 
Delvaux . secretário:Walter Roberto Plaza Junior. Presentes:a tota-
lidade dos sócios .ordem do Dia:Deliberar sobre a redução de Capi-
tal da sociedade .Deliberações:reduzir o capital social, por con-
siderarem excessivo ao objeto da sociedade, de r$ 35 .202 .269,00 
para r$ 11 .872 .269,00, sendo a redução de r$ 23 .330 .000,00 . a 
redução do capital será efetivada mediante restituição de capital em 
dinheiro, diminuindo proporcionalmente o número de quotas da 
sociedade .Sócias:p .Even Construtora e IncorporadoraS.A.- Fabiano 
andrade Delvaux/Walter roberto Plaza Junior; p .Evenpar Participa-
çõesSocietárias Ltda. -Walter roberto Plaza Junior/andrigo luis 
Parizotto .

4 cm -29 589616 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do Interior

CAMARA MuNICIPAL DE ARAXá . Concurso Público . Errata 
nº: 03. O conteúdo da Errata nº: 03, que extinguiu o cargo de Técnico 
legislativo – Cerimonial e criou o cargo de Técnico legislativo – assis-
tente à secretaria II, pode ser acessado no site: www .araxa .mg .leg .br, 
ou através do documento afixado no mural de avisos da Câmara, Av. 
João Paulo II nº: 1200 – bairro Guilhermina Vieira Chaer – araxá-mG . 
Contato: (34) 3612-6929.

2 cm -30 589894 - 1
Extrato de Contrato nº 13/2014, Pregão 02/2014 - Aquisição de equipa-
mentos de informática . Contratada: EPC Informática ltda . - EPP, CNPJ 
nº 19 .104 .451/0001-05, Contratante: Câmara municipal de Curvelo . 
Valor Total: R$ 16.429,90 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e nove 
reais e noventa centavos). Vigência: 12 (doze) meses . Reinaldo Xavier 
Guimarães – Presidente .

2 cm -30 589893 - 1
Extrato de Contrato nº15/2014, Pregão 02/2014 - Aquisição de equi-
pamentos de informática .Contratada: FEED brasIl ComÉrCIo 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP, CNPJ nº 
07 .312 .716/0001-73, Contratante: Câmara municipal de Curvelo . Valor 
Total: R$ 3.847,00 (Três mil oitocentos e quarenta e sete reais). Vigên-
cia: 12 (doze) meses. Reinaldo Xavier Guimarães – Presidente.

2 cm -30 589897 - 1

Extrato de Contrato nº 14/2014, Pregão 02/2014 - Aquisição de equipa-
mentos de informática . Contratada: arENNa INFormÁTICa lTDa . 
- EPP, CNPJ nº 07 .528 .036/0001-91, Contratante: Câmara municipal 
de Curvelo. Valor Total: R$ 7.683,00 (sete mil seiscentos e oitenta e 
três reais). Vigência: 12 (doze) meses. Reinaldo Xavier Guimarães 
– Presidente .

2 cm -30 589896 - 1
A CÂMARA MuNICIPAL DE IGARAPÉ – MG - torna público aos 
interessados a revogação do Processo licitatório nº 09/2014, Pregão 
nº 06/2014 . objeto: Contratação de empresa especializada, para for-
necimento e instalação de ar condicionado e cortina de ar na sede da 
Câmara municipal de Igarapé . Tipo: menor preço por lote . Informa-
ções: (31) 3534-1124 e pelo e-mail: cmilicitacao1@gmail.com .

2 cm -30 589934 - 1

CÂMARA MuNICIPAL DE ITABIRA
mINas GEraIs

TomaDa DE PrEços 003/2014

aTo DE aDJuDICaçÃo:Despacho do Presidente adjudicando o 
objeto da TP 003/2014, do tipo “menor preço” Percentual de Taxa 
administrativa, à empresa GolD X – aGENCIamENTo FINaN-
CEIro lTDa-mE . Itabira, 22/07/2014 .

aTo DE HomoloGaçÃo:Despacho do Presidente homologando o 
procedimento licitatório, ref. TP 003/2014, do tipo “menor preço” Per-
centual de Taxa Administrativa (art.43, VI, da Lei 8.666/93). Itabira, 
22/07/2014 .
 (a) Rodrigo Alexandre Assis Silva – Presidente da CMI.

3 cm -28 588973 - 1

CÂMARA MuNICIPAL DE ITABIRA
mINas GEraIs

rEsulTaDo
TomaDa DE PrEços Nº . 003/2014
obJETo: Contratação de empresa especializada para a administração, 
gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, através de meio 
eletrônico (cartão magnético) com chip de identificação e/ou tarja mag-
nética, aos servidores da C .m .I ./mG .
  .ProPoNENTEs: ComPaNHIa brasIlEIra DE soluçõEs 
E sErVIços – alElo e GolD X – aGENCIamENTo FINaN-
CEIro lTDa-mE
1ª FasE - HabIlITaçÃo: HabIlITaDas: ComPaNHIa brasI-
lEIra DE soluçõEs E sErVIços – alElo e GolD X – aGEN-
CIamENTo FINaNCEIro lTDa-mE
2ª FasE – ProPosTas: ClassIFICaDa: GolD X – aGENCIa-
mENTo FINaNCEIro lTDa-mE .Valor do percentual de Taxa de 
Administração: 0,01%(zero vírgula zero um por cento) para 28 cartões 
de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) cada.Valor da Taxa de Emissão: R$ 
0,00 (zero reais), sem cobrança de taxa.
 Itabira, 22 de julho de 2014. (a) Comissão Permanente de Licitações. 
C .m .I . 

5 cm -28 588972 - 1

 Câmara municipal de ouro branco – mG e a Empresa mÁssIma 
CombusTÍVEl lTDa, assinam cancelamento de contrato 007/2014 
em 23 de julho de 2014, cujo serviço de lavagem (ducha) para os veícu-
los oficias da CMOB durante o ano de 2014. O preço do contrato é R$ 
1.200,00 (Um mil e duzentos reais) com vencimento em 31/12/2014. 
assinado em 08 de janeiro de 2014 – Carlos roberto Pereira – Presi-
dente da Câmara municipal de ouro branco - mG

2 cm -30 589652 - 1
Camara muNICIPal DE rIbEIrao Das NEVEs-mG- 
EXTraTo DE CoNTraTo, a Câmara municipal de ribeirão das 
Neves, torna-se público o contrato administrativo de nº 004/2014, fir-
mado entre a câmara municipal de ribeirão das neves e panificadora 
prata, no valor de R$ 23.9990,00 (vinte e três mil, novecentos e noventa 
reais) para fornecimento de pão, leite desnatado e integra, margarina 
e refrigerante, com duração de 12 meses . ribeirão das Neves, 13 de 
junho de 2014. Célio Eustáquio da Fonseca –Presidente da Câmara 
municipal .

2 cm -30 589784 - 1
 Camara muNICIPal DE rIbEIrao Das NEVEs-mG- 
EXTraTo DE CoNTraTo, a Câmara municipal de ribeirão das 
Neves, torna-se público o contrato administrativo de nº 006/2014, 
firmado entre a câmara municipal de ribeirão das neves e GRA-
FICA IGUAÇU LTDA, no valor de R$ 7.790,00 (sete mil, setecen-
tos e noventa reais), para fornecimento de envelope carta sem timbre, 
envelope carta timbrado, envelope oficio timbrado, com duração de 12 
meses. Ribeirão das Neves, 07 de julho de 2014. Célio Eustáquio da 
Fonseca –Presidente da Câmara municipal .

2 cm -30 589788 - 1
Camara muNICIPal DE rIbEIrao Das NEVEs-mG- 
EXTraTo DE CoNTraTo, a Câmara municipal de ribeirão das 
Neves, torna-se público o contrato administrativo de nº 005/2014, fir-
mado entre a câmara municipal de ribeirão das neves e FaE arTEs 
GraFICas lTDa, no valor de r$ 7 .200,00, para fornecimento de 
papel carta tiimbrado e cartão branco sem timbre com duração de 12 
meses. Ribeirão das Neves, 07 de julho de 2014. Célio Eustáquio da 
Fonseca –Presidente da Câmara municipal .

2 cm -30 589786 - 1
rEsulTaDo DE sorTEIo Para subComIssÃo TECNICa

 a Câmara municipal de são Gonçalo do rio abaixo torna público e 
para conhecimento dos interessados do Processo licitatório 013/2014, 
Tomada de Preços 003/2014. Informa que no dia 21/07/2014, às 
09h00min foi realizado o sorteio para subcomissão Técnica, con-
forme ata de reunião para o sorteio, onde foram sorteados para com-
por a subcomissão Técnica de avaliação os seguintes Nomes: ricardo 
Guerra martins Torres; Elisângela bicalho silva; Daniela da silva Costa 
aguiar dos santos . são Gonçalo do rio abaixo, 21 de Julho de 2014 . 
Fabiana ribeiro Duarte Teixeira; laís Costa bicalho; samara bicalho 
Ferreira; Flavio Cristiano Pena lial . Comissão Especial de licitação .

3 cm -28 589021 - 1
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE RIo PARANAÍBA-MG, atra-
vés do Decreto municipal 030/2014 decreta suspensão de todas as lici-
tações em cursos . sendo as seguintes: Pal 48/2014 Pr 18/2014, Pal 
51/2014 INEX 11/2014, Pal 51/2014 INEX 12/2014, Pal 54/2014 
TP 13/2014, Pal 56/2014 TP 14/2014, Pal 57/2014 Pr 21/2014, 
Pal 58/2014 22/2014, Pal 59/2014 23/2014, Pal 60/2014 Pr DIsP 
005/2014, Pal 61/2014 Pr 24/2014, Pal 62/2014 Pr 25/2014, Pal 
63/2014 Pr 26/2014, Pal 64/2014 27/2014, Pal 65/2014 Pr 28/2014, 
Pal 66/2014 Pr 29/2014, Pal 67/2014 Pr 30/2014, Pal 68/2014 
INEX 13/2014. Todos os processos licitátorios ficarão suspensos por 
um período de 30 dias . rio Paranaíba-mG, 16 de Julho de 2014 . mar-
celo luiz barbosa Prefeito municipal .

3 cm -30 589639 - 1
Município de Capinópolis– Retificação da Inexigibilidade nº 006/14. 
o município de Capinópolis-mG, através da Comissão P . de licitação 
informa aos interessados q/ na publicação da Ratificação da Inexigibili-
dade 006/14 publicada na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 
no dia 29/07/14, Caderno 2, Publ . de Terceiros, pág . 3, onde se lê: valor 
global de R$ 28.148,94 (vinte e oito mil cento e quarenta e oito reais 
e noventa e quatro centavos), LEIA-SE: valor global de R$ 24.598,94 
(vinte e quatro mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e quatro 
centavos). Capinópolis-MG, 30/07/14. Comissão P. de Licitação.

2 cm -30 589998 - 1
MuNICÍPIo DE CARMo Do PARANAÍBA/MG– Fms . Processo 
licitatório 103/14 - Credenciamento 003/14 – Inexigibilidade 003/14 . 
Chamada Pública . objeto . objeto: Contratação de empresas prestado-
ras de serviços de saúde com realização de exames de apoio diagnóstico 
laboratorial por um período de 12 meses . o valor estimado para empe-
nho de exames até 31 de dezembro de 2014 é de r$ 156 .000,00 e para 
os 12 meses um estimado de 312 .000,00 com recursos maC e serão 
pagos de acordo com os valores pagos pela Tabela sus . ProToColo 
Dos ENVEloPEs: serão a partir das 12h30min do dia 18/08/14 . 
LOCAL: Sala de Licitações (Av. Costa Júnior, 306, Centro, Carmo do 
Paranaíba). Cópia do Edital e informações complementares poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelos telefones (34) 3851-2068 e 3851-
2670, das 12:00 às 17:00 horas ou pelo site: www .carmodoparanaiba .
mg .gov .br . Carmo do Paranaíba, 30 de julho de 2014 . Presidente da 
Comissão Permanente de licitações, simeire silva moreira Cunha - 
leandra de Fátima da silva Costa, secretária municipal de saúde .

4 cm -30 589871 - 1
MuNICÍPIo DE PRESIDENTE oLEGáRIo MG –o município de 
Presidente Olegário torna público que realizará licitação TP 13/14 dia 
19/08/14 14hrs, objeto: execução de reforma do Hospital e construção 
de muro no Centro m . Edu . Casa da Criança . Demais condições de par-
ticipação constarão do respectivo Edital, que se encontrará à disposição 
dos interessados no site www .po .mg .gov .br e fone 3438111231 . luiiz 
H . P . borges – Presidente da CPl .

2 cm -30 590050 - 1
A PREFEITuRA DE SÃo JoAQuIM DE BICAS/MG, firmou con-
trato 74/14, pregão 51/14, proc 57/14, c/ empresa slump Engenharia e 
Construções ltda . obj: serviços de limpeza urbana . V . 170 .000,00

A Prefeitura De São Joaquim De Bicas/Mg, firmou contrato 75/14, pre-
gão 53/14, proc 74/14, c/ empresa JHF Distribuidora lTDa -mE . obj: 
carrinho transporte rejeito . V . 7 .950,00

A Prefeitura De São Joaquim De Bicas/Mg, firmou contrato 77/14, Ine-
xigibilidade 01/14, proc 40/14, c/ empresa laclibe – laboratório de 
analises Clínicas de Igarapé ltda - EPP . obj: exames clínicos .

A Prefeitura De São Joaquim De Bicas/Mg, firmou ata de registro de 
preço 62/14, pregão 56/14, proc 78/14, c/ empresa marcela magalhaes 
Fonseca -mE . obj: materiais de EPI’s . V . 16 .617,50

A Prefeitura De São Joaquim De Bicas/Mg, firmou ata de registro de 
preço 63/14, pregão 54/14, proc 75/14, c/ empresa brasil minas licita-
ções ltda . obj: jogos de uniformes . V . 7 .618,00

A Prefeitura De São Joaquim De Bicas/Mg, firmou ata de registro de 
preço 64/14, pregão 54/14, proc 75/14, c/ empresa rCa Comercial 
ltda . obj: jogos de uniformes . V . 5 .662,80

A Prefeitura De São Joaquim De Bicas/Mg, firmou 1º termo aditivo 
ao contrato 24/13, inexigibilidade 13/13, proc 84/13, c/ empresa João 
bosco Hoffman da silva . obj: acréscimo de 20% no objeto .

6 cm -30 590066 - 1
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoNCEIÇÃo DAS PEDRAS/ 
MG – ErraTa –Torna público: no Processo licitatório nº 90/2014, 
modalidade Pregão Presencial nº 35/2014, com o Objeto: Aquisi-
ção de medicamentos: ético, genérico e similar, constantes da Tabela 
Guia de Farmácia, fica excluída do Edital a menção: e de Convênio nº 
1297/2014- EmG/sEs/sus-mG/FEs e este município, com valor de 
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Informações: (35) 3664-1222 das 
08 às 16 horas ou por e-mail: licitacao@conceicaodaspedras .mg .gov .br 
- Benedito Divino de Vilas Boas – Pregoeiro Oficial.

2 cm -30 590000 - 1
A Prefeitura Municipal de Abaeté/MG,localizada na Praça ama-
dor alvares, 167, Centro, inscrita no CNPJ 18 .296 .632/0001-00, torna 
público para o conhecimento de todos os interessados que será reali-
zado a abertura de procedimento licitatório, Processo nº 162/2014, na 
modalidade Pregão Presencial Para registro de Preços nº 35/2014, do 
tipo menor preço, regida pelas leis 8 .666/93, 10 .520/2002 e Decreto 
municipal 078/2007, objetivando o registro de Preços visando futuras 

e eventuais aquisições de Pneus novos, câmaras de ar e protetores, 
devidamente certificados pelo INMETRO, com entregas parceladas, 
que serão utilizados na frota de veículos e máquinas desta Prefeitura, 
conforme especificações e quantidades estimadas constantes do anexo 
I do Edital . a entrega dos envelopes e sessão de abertura dos envelopes 
serão no dia 13/08/2014 às 09:00hs . mais Informações e edital com-
pleto 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, pelo 
site www .abaete .mg .gov .br ou pelo e-mail licitação@abaete .mg .gov .br . 
armando Greco Filho-Prefeito municipal .

4 cm -30 590048 - 1
Prefeitura Municipal de Abre Campo/MG . Credenciamento nº 
004/2014. Torna público, nos termos da Lei nº 8.666/93, que irá reali-
zar credenciamento de especialidades médicas para atender as necessi-
dades do Município, demais especificações constantes no Edital. O Edi-
tal deverá ser retirado na CPl da Prefeitura municipal de abre Campo/
MG, à Rua: Santo Antônio, 228, Centro, Abre Campo/MG, no horário 
das 12:00 às 17:00 horas. Informações pelo telefone (31) 3872-1254. 
Comissão Permanente de licitações .

2 cm -30 589834 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE AÇuCENA- aviso do Pregão Nº 
043/14 – Processo Nº 446/14 registro de Preços nº019/14 . objeto é 
aquisição de material e equipamentos odontológicos, para manuten-
ção dos postos odontológicos do município de açucena /mG, abertura 
18/08/2014 às 09:30 horas . o Edital encontra-se no setor de licitações 
da Prefeitura - Telefone 33-3298-1520 . açucena, 30 de julho de 2014 .
Hellen Cristhian morais de azevedo .Pregoeira .

2 cm -30 590037 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE AÇuCENA.aviso Pregão nº 
042/14-Registro de Preço nº018/14-Processo nº445/14. Objeto é aqui-
sição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e artigos de 
higiene pessoal em atendimento a diversas secretarias do município 
de açucena/mG . abertura 14/08/2014 às 09:30 horas . o Edital encon-
tra-se no setor de licitações da Prefeitura - Telefone 33-3298-1520 .
açucena, 30 de julho de 2014 .HEllEN CrIsTHIaN moraIs DE 
aZEVEDo . Pregoeira .

2 cm -30 590022 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE áGuAS FoRMoSAS – MG – 
aviso de licitação – Processo licitatório Nº 43/2014 – Pregão Presen-
cial Nº 35/2014 - objeto: Contratação de Empresa Especializada para 
a realização de Exames laboratoriais, em atendimento à secretaria 
Municipal de Saúde. - Data: dia 13/08/2014, às 08:00 h (Oito Horas). 
- maiores Informações e cópias do edital poderão ser obtidas junto ao 
site http://www .aguasformosas .mg .gov .br, na C .P .l . em dias úteis, no 
horário de 07:00 às 13:00 horas, pelo telefax (0xx33) 3611-1450, ramal 
ou pelo e-mail: licitapmcrisolita@yahoo .com .br . - Águas Formosas, 22 
de Julho de 2014 . - Crystian marcos batista lima - Pregoeiro

2 cm -30 589681 - 1
aVIso DE EDITal

a PrEFEITura muNICIPal DE alÉm ParaÍba, torna público 
que se encontra a disposição o PROCESSO n.º180/2014, EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS N.º 027/2014, que trata da contratação de 
serviço para ampliação do imóvel onde funciona a unidade básica de 
Saúde de Marinópolis, vinculado a conta n° Min. Da Saúde 6240123-4 
CEF, cuja abertura ocorrerá no dia 15/08/2014 às 14:00 horas . o Edi-
tal em inteiro teor estará à disposição a partir do dia 31 de julho de 
2014. Maiores informações, através do telefone (32) 3462-6733, ou no 
site www .alemparaiba .mg .gov .br . além Paraíba 30 de julho de 2014 . 
magali de lima Gomide - Presidente da Comissão Permanente de 
licitação . 

3 cm -29 589549 - 1
aVIso DE EDITal

a PrEFEITura muNICIPal DE alÉm ParaÍba, torna público 
que se encontra a disposição o PROCESSO n.º181/2014, EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS N.º 028/2014, que trata da Contratação de 
serviço para reforma do imóvel onde funciona a ubs Terra do santo, 
vinculado a conta n° 624002-7 CEF-BLATB, cuja abertura ocorrerá no 
dia 18/08/2014 às 14:00 horas . o Edital em inteiro teor estará à dispo-
sição a partir do dia 31 de julho de 2014 . maiores informações, através 
do telefone (32) 3462-6733, ou no site www.alemparaiba.mg.gov.br . 
além Paraíba 30 de julho de 2014 . magali de lima Gomide - Presi-
dente da Comissão Permanente de licitação .

3 cm -29 589552 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE AMPARo Do SERRA/MG: 
extrato de adjudicação, processo licitatório nº 034/2014, pregão 
027/2014, objeto fornecimento de tratores e implementos agrícolas, 
a favor das empresas De Luca Comercio de Máquinas Eireli, valor 
r$189 .500,00; antonio Garavini & Cia ltda, valor r$23 .800,00; 
Comercial Licita Ltda, valor R$42.799,00; J. Azevedo Máquinas Agrí-
colas ltda, valor r$10 .500,00, assinatura 11/06/2014 . Francisco Para-
dela – Prefeito municipal .
PrEFEITura muNICIPal DE amParo Do sErra/mG: extrato 
de contrato, processo licitatório nº 044/2014, inexigibilidade nº 
004/2014, objeto contratação de show artístico Hugo Pena e Gabriel 
para realização da tradicional festa do mês de agosto da cidade de 
Amparo do Serra, firmado entre a Prefeitura Municipal de Amparo 
do serra e a empresa Hugo Pena Produções artísticas ltda, valor 
r$85 .000,00, assinatura 24/07/2014 . Francisco Paradela – Prefeito 
municipal .
PrEFEITura muNICIPal DE amParo Do sErra/mG: extrato 
de contrato, processo licitatório nº 045/2014, inexigibilidade nº 
005/2014, objeto contratação de show artístico banda Fator rG7 para 
realização da tradicional festa do mês de agosto da cidade de amparo 
do Serra, firmado entre a Prefeitura Municipal de Amparo do Serra e 
a empresa banda Fator rG7 ltda mE, valor r$24 .000,00, assinatura 
25/07/2014 . Francisco Paradela – Prefeito municipal .
PrEFEITura muNICIPal DE amParo Do sErra/mG: extrato 
de contrato, processo licitatório nº 046/2014, inexigibilidade nº 
006/2014, objeto contratação de show artístico Wemerson araújo para 
realização da tradicional festa do mês de agosto da cidade de amparo 
do Serra, firmado entre a Prefeitura Municipal de Amparo do Serra e a 
empresa Wemerson araújo Ferreira mE, valor r$12 .000,00, assinatura 
25/07/2014 . Francisco Paradela – Prefeito municipal .

PrEFEITura muNICIPal DE amParo Do sErra/mG: extrato 
de termo aditivo ao contrato, processo licitatório nº 060/2013, tomada 
de preços nº 002/2013, objeto execução de obra cobertura de qua-
dra poliesportiva, firmado entre a Prefeitura Municipal de Amparo 
do serra e a empresa Topo Conservação e Construções ltda, assina-
tura 30/04/2014, vigência 31/12/2014 . Francisco Paradela – Prefeito 
municipal .

PrEFEITura muNICIPal DE amParo Do sErra/mG: decimo 
primeiro termo aditivo ao contrato, processo licitatório número 
005/2011, tomada de preços número 001/2011, objeto, execução de 
obra de pavimentação e drenagem pluvial, firmado entre a Prefeitura 
municipal de amparo do serra e a empresa Construtora lafer ltda, 
assinatura 07/04/2014, vigência 31/12/2014 . Francisco Paradela – Pre-
feito municipal .

10 cm -30 589976 - 1

 EXTraTo DE HomoloGaçÃo
Processo: n° 082/2014 - Pregão Presencial: n° 031/2014

Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos van zero quilômetro para a 
secretaria municipal de saúde conforme Convênio 1272/2013 e Con-
vênio 1273/2013 celebrado entre a secretaria de Estado de saúde e o 
município de andrelândia . À vista da informação da CPl, da Prefei-
tura de andrelândia, HomoloGo o presente procedimento licita-
tório, conforme ata constante dos autos e após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, por conseguinte, o objeto licitado os 
seguintes itens a empresa: itens 01 e 02 – union Veículos e Peças ltda 
CNPJ07 .910 .159/0001-92 com o valor de r$ 196 .000,00, vencedora do 
certame . samuel Isac Fonseca Prefeito municipal, 28/07/2014 . 

3 cm -30 589821 - 1

A Prefeitura Municipal de Antônio Prado de MinasTorna Público a 
Realização do Contrato N° 036/2014 Concernente Ao Processo Licita-
tório Nº. 031/2014 – Dispensa Nº. 012/2014 - Objeto: Aquisição Par-
celada ou Não de Pneus E Câmaras de ar, Todos Novos, Para manu-
tenção da Frota de Veículos E Máquinas do Município No Ano de 2014 
– Contratada : PaEs PNEus lTDa - mE – Valor Total r$ 83 .672,00 
- Prazo do Contrato: Data da assinatura até 31/12/2014 – Dot . orça-
ment . 02 .01 .01 .04 .122 .0001 .2062 .3 .3 .90 .30 .00 Ficha 20 Fonte 1 .00 .00 
E outras –abelar manoel Costa– Prefeito municipal .

2 cm -30 589877 - 1

CRISTIANO
Realce


