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 Prefeitura Municipal de Buenópolis- MG- Processo n .º 083/2014 
- Pregão Presencial srP 057/2014 - objeto: registro de preços para 
aquisição de material de limpeza e higienização . Data: 30/09/2014 as 
13:00 horas . Informações: telefax:0xx38-3756-1213 . email:licitacao@
buenopolis .mg .gov .br -CPl- José alves/Prefeito municipal .

1 cm -21 598372 - 1
 Prefeitura Municipal de Buenópolis- MG- Processo n .º 082/2014 - 
Pregão Presencial 056/2014 - objeto: Contratação de prestação de ser-
viços de monitor junto aos Telecentro .Data: 26/09/2014 as 13:00 horas . 
Informações: telefax:0xx38-3756-1213 . email:licitacao@buenopolis .
mg .gov .br -CPl- José alves/Prefeito municipal .

1 cm -21 598370 - 1
 Prefeitura Municipal de Buenópolis- MG- Processo n .º 075/2014 
- Pregão Presencial srP 049/2014 - objeto: registro de preços para 
aquisição de impressos gráficos. Data: 08/09/2014 as 13:00 horas. 
Informações: telefax: 0xx38-3756-1213 . e-mail: licitacao@buenopolis .
mg .gov .br -CPl- José alves/Prefeito municipal .

1 cm -21 598362 - 1
 Prefeitura Municipal de Buenópolis- MG- Processo n .º 080/2014 
- Pregão Presencial srP 054/2014 - objeto: registro de preços para 
aquisição de material de expediente . Data: 23/09/2014 as 13:00 horas . 
Informações: telefax: 0xx38-3756-1213 . e-mail: licitacao@buenopolis .
mg .gov .br -CPl- José alves/Prefeito municipal .

1 cm -21 598368 - 1
 Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG- Processo n .º 074/2014 - 
Chamada Pública 001/2014 - objeto: aquisição de gêneros alimentí-
cios, diretamente da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
rural, em atendimento ao Programa Paa – Programa de aquisição de 
alimentos – Compra Direta local da agricultura Familiar Propostas e 
documentação serão recebidas até as 14:00 horas do dia 11/09/2014 .o 
edital e demais informações pelo endereço rua ataliba Pereira, 99- 
Centro - buenópolis-mG ou email:licitacao@buenopolis .mg .gov .br 
-Telefax: 38 .3756 .1213-CPl – José alves/Prefeito municipal .

2 cm -21 598361 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE BuRITIS-MG– aVIso DE lICI-
TaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal Nº 070/2014 – o município de 
buritis, através da Pregoeira titular, comunica aos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade pregão presencial, para contratação 
de veículos para transporte de estudantes da rede de ensino munici-
pal – secretaria municipal de Educação, com abertura prevista para o 
dia 05/09/2014, a partir das 09:30 horas . maiores inf . (38)3662-3437 . 
buritis-mG, 22 de agosto de 2014 .aa . Terezinha Prisco Damasceno . 
Pregoeira Titular .

2 cm -21 598776 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CAMBuÍ – 

EXTraTo DE CoNTraTo E HomoloGaçÃo

PrC . 794/2014 . - TP . 003/2014 . Homologação : 12/08/2014 . objeto: 
Contratação de empresa visando a execução de calçamento em blo-
quete em diversas vias públicas do município de Cambuí - mG, através 
de execução indireta no regime de empreitada por preço unitário, em 
conformidade com o convênio sEToP Nº . 715/2014, de acordo com 
o memorial básico e descritivo e planilhas, fornecido pela secretaria 
de obras e serviços Públicos e condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos . CoNTraTo Nº 196/2014 . aDJuDICaDo : ForT PrÉ 
molDaDos lTDa . – Valor: r$ 298 .252,95 . Publique-se: rosilene 
de lima machado - secretária de administração e Fazenda .

PrC Nº . 1070/2014 - PrEGÃo PrEsENCIal Nº . 073/2014 – 
obJETo: aquisição de veículos usados, tipo ônibus, para a frota 
escolar com recursos do FuNDEb . a abertura dar-se-á às 14h do dia 
05/09/2014 . o edital encontra-se a disposição dos interessados no site 
www .prefeituradecambui .mg .gov .br e no Depto . de Compras e licita-
ções da Prefeitura de Cambuí, situado a Praça Coronel Justiniano, 164 
- Centro - Cambuí – mG . Informações: (35) 3431-1167 .

5 cm -22 599048 - 1
 município de Campanário torna público o rEsulTaDo FINal Do 
PP 014/2014 – Data e Horário da sessão: 05/08/2014 – 10h – regis-
tro de preços para eventual aquisição de forma contínua e fracionada 
de material de construção (cimento) – Empresa vencedora: baDarÓ 
& CErQuEIra lTDa - EPP, CNPJ 03 .551 .205/0001-53, vence-
dora dos lotes: I e II , total r$70 .700,00 . Cirilo José da silveira Costa 
- Prefeito .

2 cm -21 598551 - 1
aTo  aVIso DE lICITaçÃo – PrEGÃo PrEsENCIal 
047/014 PrEFEITura muNICIPal DE CamPEsTrE – m .G . 
– Torna Público à instauração do Processo licitatório 065/014 - 
Pregão Presencial 047/014, que tem por finalidade a aquisição de 
equipamentos de ginástica, visando à  implantação de “academia ao ar 
livre”,  viabilizadas conforme Termos de Convênios sETEs 029/2014 
e 0170/2014, por intermédio da secretaria de Estado de Turismo e 
Esportes .  Critério de Julgamento: menor preço por lote .  Prazo máximo 
para protocolo de proposta e documentação: 04/09/2014 às 08h30 .  
Data e horário início da sessão pública: 04/09/2014 às 08h30 . Telefone 
de contato: (035) 3743-1950 – retirada edital: www .campestre .mg .gov .
br . ana Cristina Carvalho martins oliveira_Pregoeira .

3 cm -22 599192 - 1
o Município de Capitólio/MG, com sede administrativa na rua mons . 
mário da silveira, 110, inscrito no CNPJ sob o nº . 16 .726 .028/0001-40, 
torna público através do sr . Prefeito, Geraldo magela da mata, que se 
acha aberto o Procedimento licitatório nº . 60/2014, modalidadePregão 
Presencial n .º 32/2014, do tipo menor valor Por ITEm, objetivando a 
aquisição de materiais HosPITalarEs . a abertura da sessão será às 
09 horas do dia 08 de sETEmbro de 2014, quando serão recebidos 
os envelopes (documentação e proposta comercial) e credenciados os 
representantes das empresas licitantes . os interessados deverão entrar 
em contato com o setor de licitações no telefone (37)33731244 ou 
www .capitolio .mg .gov .br . Prefeito municipal .

3 cm -22 598796 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARANGoLA – avisa a todos 
que fará realizar no dia 05/09/2014, das 15hs e 15min às 15hs e 30min 
a fase de credenciamento, e às 15hs e 30min, a abertura do Processo 
licitatório nº .148/2014, modalidade Pregão Presencial nº . 097/2014, 
obJETo: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêne-
ros alimentícios, materiais de limpeza e de consumo para manutenção 
do Programa Estratégia saúde da Família, em atendimento a secreta-
ria municipal de saúde, tudo conforme Edital, Termo de referência 
e demais anexos .maiores informações na sede da Prefeitura munici-
pal, situada na Praça Coronel maximiano, nº .88, bairro Centro, em 
Carangola/mG . ou por telefone-fax (32) 3741-9604 . Carangola/mG, 
22/08/2014 . Presidente da Comissão Permanente de licitação .

3 cm -22 599061 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARANGoLA – avisa a todos 
que fará realizar no dia 23/09/2014, de 14hs às 14hs e 30min a fase 
de credenciamento, e às 14hs e 30min, a abertura do Processo lici-
tatório nº . 147/2014, Pregão Presencial nº . 096/2014, contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de pães para atendimento ao Pro-
jeto serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, da secretaria 
municipal de assistência social, da Prefeitura municipal de Carangola, 
tudo conforme condições dispostas no Termo de referência . maiores 
informações na sede da Prefeitura municipal, situada na Praça Coronel 
maximiano, 88, bairro Centro, em Carangola/mG . ou por telefone-fax 
(32) 3741-9600, Carangola/mG, 23 de agosto de 2014 . Presidente da 
Comissão Permanente de licitação .
 .

3 cm -22 599046 - 1

 PREFEITuRA MuNICIPAL DE CARMoPoLIS DE MINAS: 
Extratos de Editais: sessão dia 09/09/14 . 1 – TP nº . 005/14, sessão às 
09:00hs, obj: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para 
realização de obra de reforma da Praça santo antônio localizada no 
município de Carmópolis de minas, de conformidade com o constante 
no projeto, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e pla-
nilhas acostadas . local de aquisição: site: www .carmopolisdeminas .
mg .gov .br, E-mail –licitacao@carmopolisdeminas .mg .gov .br, Tel: 037-
3333-1377 .

2 cm -22 599188 - 1
aviso de licitação - o município de Catuji/mG, realizará no dia 
03/09/2014, às 08h30, o Pregão Presencial nº . 036/2014 . objeto: regis-
tro de Preços para futura e eventual aquisição de veículo tipo VaN, para 
atender as demandas do município de Catuji/mG .

aviso de licitação - o município de Catuji/mG, realizará no dia 
03/09/14, às 09h30, o Pregão Presencial nº . 037/2014 . objeto: regis-
tro de Preços para contratação de pessoa jurídica visando a aquisição 
de serviços de lavador para os veículos e máquinas da frota municipal 
de Catuji/mG .

aviso de licitação - o município de Catuji/mG, realizará no dia 
03/09/14, às 10h30, o Pregão Presencial nº . 038/2014 . objeto: registro 
de Preços para contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de 
serviços de borracharia para os veículos e máquinas da frota munici-
pal de Catuji/ mG .

aviso de licitação - o município de Catuji/mG, realizará no dia 
09/09/2014, às 08h30, o Pregão Presencial nº . 039/2014 . objeto: regis-
tro de Preços para contratação de pessoa jurídica visando o forneci-
mento de peças para a manutenção dos veículos e máquinas da frota 
municipal de Catuji/mG . maiores informações encontram-se à dispo-
sição dos interessados na sala de licitações localizada na Praça Getúlio 
Vargas, 21, Centro em Catuji/mG e poderão ser solicitadas por tele-
fone (33) 3532-9492, nos dias úteis, no horário de 07h30 às 12h00min . 
Catuji, 20 de agosto de 2014 . Daiane Coimbra Ferreira . Pregoeira 
Oficial.

6 cm -22 599127 - 1
A PREFEITuRA MuNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA-MG-
torna público, abertura de Processo licitatório nº 189/2014 – Tomada 
de Preços nº 019/2014 . objeto: CoNsTruçÃo DE EsPaço EDu-
CaTIVo II – 04 salas DE aula / Termo de Compromisso Par nº 
34922/2014 / FNDE . Data de abertura e julgamento: dia 11 .09 .2014, às 
08:00 horas . Edital e informações: rua Idearte alves de souza, nº 180, 
Chapada Gaúcha - Fone: 38-3634-1501 / chapada .licita@gmail .com – 
Chapada Gaúcha-mG, 22 de agosto de 2014 – Vicente Gonçalves de 
almeida – Prefeito municipal .

2 cm -22 598800 - 1
aviso de Extrato de Homologação e Contrato

Prefeitura municipal de Chapada Gaúcha – mG – Extrato de Homo-
logação do Pal 158/2014 – Concorrência Pública: 001/2014 - adju-
dicada à empresa: WaNDEr lImPEZas urbaNas E CoNsTru-
çõEs lTDa, inscrita no CNPJ/mF sob o nº 07 .296 .691/0001-61 
– objeto: PaVImENTaçÃo DE CalçamENTo Em bloQuETEs, 
sarJETas, CalçaDas E mEIo FIos Em VIas urbaNas Da 
CIDaDE DE CHaPaDa GaÚCHa E DIsTrITo DE sErra Das 
araras– CoNTraTo DE FINaNCIamENTo / bDmG – Chapada 
Gaúcha – mG, 21 de agosto de 2014, (a) Vicente Gonçalves de almeida 
– Prefeito municipal .
Prefeitura municipal de Chapada Gaúcha – mG - Extrato do Contrato: 
WaNDEr lImPEZas urbaNas E CoNsTruçõEs lTDa, ins-
crita no CNPJ/mF sob o nº 07 .296 .691/0001-61 – Valor total do con-
trato r$1 .992 .524,00 (um milhão, novecentos e noventa e dois mil e 
quinhentos e vinte e quatro reais) – objeto:PaVImENTaçÃo DE 
CalçamENTo Em bloQuETEs, sarJETas, CalçaDas E 
mEIo FIos Em VIas urbaNas Da CIDaDE DE CHaPaDa 
GaÚCHa E DIsTrITo DE sErra Das araras– CoNTraTo 
DE FINaNCIamENTo / bDmG – Vigência: 22/08/2014 à 22/01/2015 
– Pal 158/2014 – Concorrência Pública: 001/2014 - Chapada Gaúcha 
– mG, 21 de agosto de 2014, (a) Vicente Gonçalves de almeida – Pre-
feito municipal .

5 cm -22 598813 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoNCEIÇÃo Do MATo DEN-
TRo/MG.ProCEsso 148/2014 CoNCorrÊNCIa Nº 011/2014 
rEGIsTro DE PrEço 010/2014 . o município de Conceição 
do mato Dentro, estado de minas Gerais, inscrito sob o CNPJ nº 
18 .303 .156/0001-07, sediado a rua Crispiniano brandão, 23 - Centro – 
no Centro administrativo Dr . antonio Pires Carneiro no município de 
Conceição do mato Dentro/mG, torna público para conhecimento dos 
interessados a rEVoGaçÃo da Concorrência Pública na modalidade 
registro de Preço, mENor PrEço Global que tem por objeto, 
a eventual contratação de empresa especializada em engenharia, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, para execução de obra de pavimentação 
asfáltica em CbuQ parcial paliativa (Tapa buracos), em ruas do muni-
cípio de Conceição do mato Dentro/mG, concomitante com memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária de Custo e Cronograma Físico finan-
ceiro anexo ao Edital n° 148/2014, conforme solicitação da secretaria 
municipal de Infra Estrutura, serviços urbanos e Transporte . maiores 
informações pelo telefone (31) 3868-2398 ou licitacoespmcmd@hot-
mail .com . Clésia santos Carvalho - Presidente da CPl .

4 cm -22 599022 - 1
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoNGoNHAS- MG-Comissão 
Permanente de Julgamento de licitações – Portaria PmC\009\2014-
Concorrência PmC\013\2014- JulGamENTo DE ProPosTas – 
licitante Habilitada e Vencedora Construtora ambiental ltda, com o 
valor de r$ 549 .418,69 . Congonhas, 22 de agosto de 2014 . (a) maria 
Geralda Zacarias – Presidente CPJl .
 PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoNGoNHAS- MG-Comissão 
Permanente de Julgamento de licitações – Portaria PmC\009\2014-
Concorrência PmC\014\2014 - JulGamENTo DE ProPosTas – 
licitante Habilitada e Vencedora Emprol locadora e Empreendimen-
tos ltda, com o valor de r$ 1 .059 .861,92 . Congonhas, 22 de agosto de 
2014 . (a) maria Geralda Zacarias – Presidente CPJl .

3 cm -22 598831 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE CoNGoNHAS-MG- aVIso DE 
lICITaçÃo - CoNCorrÊNCIa Nº PmC/026/2014– objeto: Execu-
ção de obras de requalificação da área central do município de Congo-
nhas – Fase 2 . TIPo: menor Preço em regime de Empreitada por Preço 
Global . Entrega dos envelopes: Dia: 23/09/2014 às 13:00 horas . aber-
tura dos envelopes: Dia: 23/09/2014 às 13:05 horas . Endereço: Praça 
Presidente Kubitschek nº 135, Centro, Congonhas - MG. Maiores infor-
mações pelo telefone: (031) 3731-1300 ramais: 1119 , 1139 e 1156, ou 
pelo site www .congonhas .mg .gov .br . maria Geralda Zacarias– Presi-
dente da CPJl . TErmo DE raTIFICaçÃo- DIsPENsa DE lICI-
TAÇÃO Nº PMC/052/2014. Ratifico, na forma do artigo 26, da Lei 
8 .666/93, de 21/06/93, as conclusões do parecer da Procuradoria Jurí-
dica, favorável à dispensa de licitação, com amparo legal no artigo 24, 
inciso XVI da lei 8 .666/93 e suas alterações, a contratação da empresa 
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de minas Gerais 
– ProDEmGE, para a prestação de serviços de suporte a Diretoria de 
Trânsito, de sistema de implantação de multas, defesas e administração 
de recursos de infrações, tendo em vista a municipalização do trânsito 
na cidade de Congonhas-mG . Congonhas, 22 de agosto de 2014 . José 
de Freitas Cordeiro-Prefeito municipal .

5 cm -22 599107 - 1
PREFEITuRA DE CoRoNEL FABRICIANo . rEsulTaDo Do 
PrEGÃo Nº . 150/2014 – ProCEsso nº 993/2014 . objeto: aquisição 
e montagem de pneus, câmara de ar, protetores e bicos de pneus, para 
manutenção dos veículos que atendem diversas secretarias da Prefei-
tura municipal de Coronel Fabriciano, rECurso Pab-FIXo/GoV . 

FEDEral, PFVPs e Próprio . Comunicamos aos interessados que os 
itens estão suspensos aguardando prazo para recurso . a pregoeira abre 
prazo para recurso nos termos da lei Federal 10 .520/02 . bruna Costa 
silva . Pregoeira . 

PrEFEITura DE CoroNEl FabrICIaNo/mG . aviso Pregão 
163/2014 – Processo 1 .083/2014 . objeto: aquisição de gêneros alimen-
tícios secos e sucos para alimentação dos alunos da rede municipal de 
ensino e das creches conveniadas . recursos do PNaE Ensino Funda-
mental, mais Educação, PNaE-EJa, PNaE Pré-Escola, PNaE-Cre-
che, rEa-QsE e Próprios . abertura dia 09/09/2014, às 09h00min . o 
Edital poderá ser retirado no site www .fabriciano .mg .gov .br ou repas-
sado via e-mail mediante solicitação via FaX pelo telefone 31-3846-
7077/7767 . marilza marques de oliveira . Pregoeira .

 PrEFEITura DE CoroNEl FabrICIaNo/mG . Edital resumido 
–Tomada de Preços nº 041/14 – Processo nº 1062/14 . Data da abertura: 
18/09/14 às 15h00min . objeto: contratação de pessoa física ou jurídica 
para realizar atividades nas modalidades de Teatro e Dança nos ser-
viços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo em conformidade 
com a legislação do suas e as orientações da gerência de Proteção 
social básica, para atender a sEmas .recurso Piso básico Variável/
FNas, Conta: 41678-9 . o Edital na íntegra encontra-se à disposição 
dos interessados para apreciação/aquisição no site www .fabriciano .
mg .gov .br ou repassado via e-mail mediante solicitação via FaX pelo 
telefone 31-3846-7077/7767 . outras informações poderão ser obtidas 
no setor de licitações – Praça Dr . louis Ensch, 64 Centro . Coronel 
Fabriciano, 22 de agosto de 2014 . marilza marques de oliveira . Pre-
sidente da CPl .

 PrEFEITura DE CoroNEl FabrICIaNo/mG . Edital resumido 
– Concorrência nº 007/14 – Processo nº 1 .090/14 . Data da abertura: 
29/09/2014 às 14h00min . Visita Técnica: a visita deverá ser agendada 
previamente pelo telefone (31) 3846-7776 e deverá ser feita conforme 
edital . objeto: contratação de empresa, por menor preço global e sob 
regime de empreitada global, com medições unitárias, com forneci-
mento de mão de obra, materiais e equipamentos para finalização da 
construção da creche do Pro – Infância e construção do muro de divisa 
na rua Durval bhering, s/n, bairro são Cristovão – Coronel Fabriciano/
mG, para atendimento do Termo de Compromisso PaC 202750/2012, 
recursos QsE e/ou FEb-40 e/ou rEa-QsE, FuNDEb-40 e/ou contra-
partida e/ou próprio . o Edital na íntegra encontra-se à disposição dos 
interessados para apreciação/aquisição no setor de licitações ao valor 
de r$ 10,00 (dez reais), de segunda à sexta-feira de 12:00 às 17:30 
hs . outras informações poderão ser obtidas no setor de licitações – 
Praça Dr . louis Ensch, 64 Centro – ou através do telefone 31-3846-
7077/7767 . Coronel Fabriciano, 22 de agosto de 2014 . marilza mar-
ques de oliveira . Presidente da CPl .

12 cm -22 599184 - 1
oMuNICÍPIo DE CÓRREGo FuNDo/MGTorNa PÚblICo, 
Para CoNHECImENTos Dos INTErEssaDos, QuE rEa-
lIZarÁ ProCEsso lICITaTÓrIo Nº 0628/2014, TomaDa 
DE PrEço Nº 011/2014, TIPo: Empreitada menor Preço Global . 
obJETo: contratação de empresa para executar obra de cobertura 
em estrutura metálica do imóvel situado à rua amador Caetano leal, 
nº 240, onde está instalado o Centro municipal de Educação Infantil 
(CEmEI), de Córrego Fundo-mG, atendendo à solicitação da secre-
taria Municipal de Educação, conforme projeto Básico e especifi-
cações anexas ao Edital . a abertura da sessão será às 13:00hs do dia 
10/09/2014 . loCal: rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493, setor 
de licitações . a VIsITa TÉCNICa sErÁ DE CarÁTEr obrIGa-
TÓrIo . Demais informações por escrito através do e-mail: corrego-
fundo@gmail .com ou por fax pelo 037-3322-9144, dep . licitação aos 
cuidados aline, Elaine, Wellington ou maria do Carmo .

4 cm -22 598988 - 1
o MuNICÍPIo DE CRuZÍLIA – MG, torna público a realização do 
Pr Nº 00604/2014 PrG Nº 00058/2014 . aquisição de veículo auto-
motor terrestre, zero quilômetro, ano de fabricação/mod 2014/2014 ou 
superior, para renovação parcial da frota pertencente ao município de 
Cruzília/mG, conforme convênio nº 123/2014 . Em atendimento á soli-
citação da Secretaria Municipal de Saúde. A abertura da sessão oficial 
será dia 09/09/2014 às 14:00 horas . o Edital está disponível no setor de 
licitação podendo ser solicitado pelo E-mail licitacao@cruzilia .mg .gov .
br ou pelo site www .cruzilia .mg .gov .br e mais esclarecimentos pode-
rão ser obtidos pelo telefone 35-3346-1250 ramal 215 com angela ap . 
Carvalho santos .

3 cm -22 598828 - 1
A Prefeitura Municipal de Delfim Moreira - MG, torna público, o 
Processo nº91/2014, Pregão Presencial nº052/2014 – registro de Preço 
003/2014, para aquisição de leites especiais(suplementos alimentares, 
fórmulas infantis e nutrição enteral) no dia 04/09/2014 às 09h00 e o 
Processo nº92/2014, Pregão Presencial nº053/2014 – registro de Preço 
004/2014- Tabela CmED, para aquisição de medicamentos no dia 
04/09/2014 às 14h00 . maiores informações: Email:licitacao2013dm@
gmail .com /tel:(035)3624-1213 – ramal 209 .

2 cm -22 598846 - 1
A Prefeitura Municipal de Delfim Moreira - mG, torna público, o 
Processo nº 089/2014, Tomada de Preço nº 009/2014, para contratar 
empresa especializada no ramo para ampliação e reforma de telhado 
da escola municipal Filomena Peixoto Faria, abertura dia 08/09/2014 
às 09:00h . maiores informações: Email:licitacao2013dm@gmail .com /
tel:(035)3624-1213 – ramal 209 .

2 cm -22 599054 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE DIAMANTINA- aVIso DE 
DECurso DE PraZo E ProssEGuImENTo DE lICITaçÃo - 
Processo licitatório n .º 166/2014, modalidade: Pregão Presencial n .º 
104/2014 . objeto: aquisição de medicamentos, equipamentos e mate-
riais médico-hospitalares para uPa III e demais setores da secretaria 
Municipal de Saúde, conforme convênio nº617/2011, firmado entre o 
Governo do Estado de minas Gerais e o município de Diamantina . 
a Prefeitura municipal de Diamantina comunica aos interessados o 
decurso “in albis” do prazo recursal previsto no art . 4º, Inc . XVIII da 
lei 10 .520/2002, por parte da empresa Quibasa Química básica ltda, 
que teve sua proposta para o Item 02 desclassificada por inconformi-
dade com o Edital . Intima-se a licitante labtest Diagnóstica s/a, para 
sessão de lances do Item 02, que será realizada no dia 28/08/2014, às 
14h00min . Diamantina, 22 de agosto de 2014 . reinaldo lívio Tameirão 
Duarte – Presidente da Comissão Permanente de licitações .

4 cm -22 599110 - 1
aVIso DE HomoloGaçÃo Do CoNCurso 

PÚblICo – Edital Nº 01/2014

PrEFEITura muNICIPal DE DoNa EuZÉbIa

o Prefeito municipal de Dona Euzébia - mG, no exercício de suas atri-
buições legais e constitucionais, DECRETA: fica HOMOLOGADO o 
resultado Final do Concurso Público, publicado no site www .seapcon-
cursos .com .br em 31/07/2014, para que produza os seus efeitos legais .

Dona Euzébia, 31 de Julho de 2014 .

Itamar ribeiro Toledo – Prefeito municipal de Dona Euzébia
3 cm -21 598309 - 1

Engº Navarro/MG-Proc . 090/2014-Inexig . 015/2014-Credenc . 
005/2014-Credenc . Cont . jornal p/ public . matérias institucionais e 
boletins informativos: Credenc . 25/08/2014 a 29/08/2014-08:00 às 
17:00-av . José m . Caldeira, 329, Centro . (38) 3253-1177 .

1 cm -22 598835 - 1

PREFEITuRA DE ESTRELA DALVA/MG- aVIso DE lICITa-
çÃo . Processo nº 034/2014 . Pregão Presencial nº 027/2014 . Tipo: 
menor Preço . objeto: aquisição de oito aparelhos de ar condicionado 
split de 22000 bTus, conforme descrição constante no anexo I . legis-
lação: lei Federal nº 8 .666/93, lei nº 10 .520/2002, lei Complementar 
nº 123/2006 e Decretos municipais nº 843/2013 e 878/2013 . Data para 
entrega dos documentos para credenciamento, da Declaração de que a 
proponente cumpre os requisitos de habilitação e dos Envelopes Pro-
posta e Documentos de habilitação: 05/09/2014, às 13h00min . local da 
realização da sessão pública do Pregão: Prefeitura, situada à rua lauro 
barbosa, 254, Centro, na cidade de Estrela Dalva, sala de licitações, 
após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame . 
Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Prefeitura, endereço 
acima, de 2ª a 6ª feira, das 12h00min . às 18h00min ., ou pelo e-mail 
pmed .licitacao@gmail .com, até a data aprazada para o julgamento . 
22/08/2014 . maria Inês meirelles Carvalho marques - Pregoeira . maria 
de Fátima Guerra Cabral – Prefeita .

PrEFEITura DE EsTrEla DalVa/mG - aVIso DE lICITaçÃo . 
Processo nº 035/2014 . Pregão Presencial nº 028/2014 . Tipo: menor 
Preço por Item . objeto: aquisição de um eletrocardiógrafo, um refrige-
rador, dois carrinhos para limpeza hospitalar e seis TVs de lED, con-
forme descrição constante nos anexos I e VIII . legislação: lei Fede-
ral nº 8 .666/93, lei nº 10 .520/2002, lei Complementar nº 123/2006 e 
Decretos municipais nº 843/2013 e 878/2013 . Data para entrega dos 
documentos para credenciamento, da Declaração de que a proponente 
cumpre os requisitos de habilitação e dos Envelopes Proposta e Docu-
mentos de habilitação: 05/09/2014, às 16h00min . local da realização 
da sessão pública do Pregão: Prefeitura, situada à rua lauro barbosa, 
254, Centro, na cidade de Estrela Dalva, sala de licitações, após rece-
bimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame . Edital 
na íntegra: à disposição dos interessados na Prefeitura, endereço acima, 
de 2ª a 6ª feira, das 12h00min . às 18h00min ., ou pelo e-mail pmed .lici-
tacao@gmail .com, até a data aprazada para o julgamento . 22/08/2014 . 
maria Inês meirelles Carvalho marques - Pregoeira . maria de Fátima 
Guerra Cabral – Prefeita .

8 cm -22 598957 - 1
aVIso DE abErTura DE ProCEsso lICITaTÓrIo

o município de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que fará 
realizar às 09:00 horas do dia 05/09/2014, em sua sede av . Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, b . Ponte Nova, a habilitação para o 
processo licitatório nº 109/2014, pregão presencial nº 071/2014, obje-
tivando o registro de Preços para CoNTraTaçao DE EmPrEsa 
Para sErVIço DE loCaçÃo DE rElÓGIo DE PoNTo E Hos-
PEDaGEm DE soFTWarE . os editais estão à disposição dos inte-
ressados no local acima mencionado . maiores informações pelo e-mail: 
licitacao@extrema .mg .gov .br ou pelo telefone (035) 3435 – 4307 . 
Extrema, 22 de agosto de 2014 .

3 cm -22 599010 - 1
aVIso DE abErTura DE ProCEsso lICITaTÓrIo

o município de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que fará 
realizar às 09:00 horas do dia 09/09/2014, em sua sede av . Delegado 
Waldemar Gomes Pinto, 1624, b . Ponte Nova, a habilitação para o pro-
cesso licitatório nº 110/2014, pregão presencial nº 072/2014, objeti-
vando o registro de Preços para contratação de empresa para prestação 
de serviços de levantamento planimétrico cadastral . os editais estão à 
disposição dos interessados no local acima mencionado . maiores infor-
mações pelo e-mail: decol@extrema .mg .gov .br ou pelo telefone (035) 
3435– 4504 . Extrema, 22 de agosto de 2014 .

3 cm -22 599012 - 1
aVIso DE abErTura DE ProCEsso lICITaTÓrIo

o Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 15/09/2014, em sua sede av . Dele-
gado Waldemar Gomes Pinto, 1624, b . Ponte Nova, a habilitação para 
o processo licitatório nº 111/2014, pregão presencial nº 073/2014, obje-
tivando o registro de Preços para contratação de empresa para forne-
cimento de portas, guarnições, batentes, arremates, forros de PVC e 
divisórias . os editais estão à disposição dos interessados no local acima 
mencionado . maiores informações pelo e-mail: licitacao@extrema .
mg .gov .br ou pelo telefone (035) 3435– 4504 . Extrema, 22 de agosto 
de 2014 .

3 cm -22 599015 - 1
aVIso DE abErTura DE ProCEsso lICITaTÓrIo

o Município de Extrema, através do Pregoeiro, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas do dia 16/09/2014, em sua sede av . Dele-
gado Waldemar Gomes Pinto, 1624, b . Ponte Nova, a habilitação para 
o processo licitatório nº 112/2014, pregão presencial nº 074/2014, obje-
tivando o registro de Preços para contratação de empresa para forneci-
mento de materiais de construção para o Fundo municipal de Habitação . 
os editais estão à disposição dos interessados no local acima mencio-
nado . maiores informações pelo e-mail: decol@extrema .mg .gov .br ou 
pelo telefone (035) 3435– 4504 . Extrema, 22 de agosto de 2014 .

3 cm -22 599017 - 1
o município de Fernandes Tourinhotorna público para conhecimento 
dos interessados, a licitação Pública na modalidade leilão nº 02/2014 
cujo objeto é a alienação de 05 (cinco) veículos automotores inserví-
veis ao uso da Prefeitura municipal de Fernandes Tourinho, sendo 05 
(cinco) lotes compostos de veículos oficiais, modelo e estado de conser-
vação, relacionados no anexo I, do Edital - Tipo “maior lance”, com 
data de abertura para o dia 08/09/2014 a partir das 08:30 horas . o edital 
encontra-se à disposição dos interessados na sala do setor de licita-
ções Contratos, sede da Prefeitura municipal de Fernandes Tourinho, 
situada na Praça João XXIII, n .º 21, 2º andar, Centro, Fernandes Touri-
nho - mG . Informações pelo tel . (33) 3237-1146/1265 - Eucinei rumão 
de araújo - Presidente da Comissão - Fernandes Tourinho/mG

3 cm -22 598857 - 1
EXTraTo Do CoNTraTo rElaTIVo ao ProCEsso lICITa-
TÓrIo Nº 030/2014
CoNTraTaNTE:PREFEITuRA MuNICIPAL DE FLoRESTAL . 
CoNTraTaDo: PaVEPE – ParÁ DE mINas VEÍCulos E PEças 
lTDa . obJETo: Compra de veículo automotor para atender as neces-
sidades da secretaria municipal de saúde, em conformidade com o 
Convenio 1312/2013 . moDalIDaDE Da lICITaçÃo: Tomada de 
Preços . rECurso orçamENTÁrIo: Ficha 302– 1 .23 .00 . Valor 
Do CoNTraTo: r$ 102 .000,00 (Cento e dois mil reais) . VIGÊNCIa: 
22/08/2014/ a 22/08/2015 . Publicado em 23/08/2014 . HErbErT FEr-
NaNDo marTINs DE olIVEIra . PrEFEITo muNICIPal

3 cm -22 598829 - 1
o Município de Frei Lagonegro/MG, torna público a abertura Pal 
n° 058/2014 PP042/2014 obj- registro de Preços para futura e even-
tual contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva nos veículos pesados do muni-
cípio de Frei lagonegro/mG, com fornecimento de peças e acessórios 
da marca do veículo, abertura 04/09/2014 as 13:00 hs José luzia de 
almeida – Prefeito municipal, Inf - e-mail: pm-frei@hotmail .com – 
33-34339001 das 13:00 as 17:00 hs .

2 cm -21 598743 - 1
PREFEITuRA MuNICIPAL DE GoVERNADoR VALADARES 
– MG –aVIso DE rEsullTaDo DE lICITaçÃo - o município de 
Governador Valadares/mG torna público o aviso de resultado de lici-
tação sob a modalidade Pregão Presencial nº 0100/2014, do Tipo menor 
Preço por Item, que tem como objeto o registro de preços visando a 
aquisição de insumos complementares destinados aos usuários insulino 
dependentes assistidos pela Coordenação de assistência Farmacêutica 
do Departamento de atenção à saúde da secretaria municipal de saúde . 
sagraram-se vencedoras: Cirúrgica Difarmig ltda item 04 no valor uni-
tário de r$0,45(quarenta e cinco centavos) e item 06 no valor unitá-
rio de r$0,45(quarenta e cinco centavos) perfazendo o valor total de 
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